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Amerikos Ginklu Fabrikantai 
Padėjo Naciams Ginkluotis

Illinois Darbininkai
Remia Rooseveltą

Du Pont Co. ir kiti ginklų fabrikantai yra 
dalininkais ir palaiko tamprius ryšius 

su kitų šalių ginklų fabrikantais

Illinois Darbo Federacija pirmą kartą įsi
kišo į politiką ir iridorsavo prezidento 

Roosevelto kandidatūrą

WASHINGTON, rūgs. 17. — 
Senato komitetas, vadovauja
mas šen. Nye, kuris tyrinėja 
ginklų ir amunicijos fabrikantų 
veikimą, iškėlė aikštėn, kad E. 
I. Dtf Pont de Nemours & Co., 
Amerikos chemikale firma ir 
stambiausia parako gamintoja 
yra dalininkė milžiniško Vokie
tijos ginklų trusto.

Raportas parodo, kad Du 
Pont turi $892,671 vertės Šerų 
Dynamit Actien-Gesellschaft — 
didžiausių Vokietijos eksplo- 
duojančįų medžiagų gamintojų; 
Taipgi turi įdėjusi $1,159,904 į 
kitą Vokietijos chemikalinę fir
mą—I. G. Farbenindustrie.

Du Pont firma su Dynamit 
kompanija turi padariusi sutar
tį apie apsimainymą žiniomis ii’ 
patentais ir apie pasidalinimą 
teritorijomis pardavimuose.

Tokis susijungimas milžiniš
kų kompanijų neišvengtinai vei
kia į tų šalių politiką. Komer
ciniai interesai ir paskatino 
Vokietiją prie pradėjimo atsi- 
ginklavimo 19&4 “Tn. Bet kar
tais tokios kompanijos eina ir 
prieš savo šalies Interesus. Pa* 
vyzdžiui, jau po to kai valsty
bės sekretorius Stimson, vardu 
šios šalies pasmerkė Japonijos 
karinius žygius Manchukuo vals
tybėje, tai Amerikos ginklų 
fabrikantai pardavė Japonijai 
procesą, kurį galima naudoti 
pigesnės amunicijos gamyboje.

Kada Jungt. Valstijų ginklų 
embargo sustabdė Du. Pont nuo 
pardavinėjimo amunicijos nie- 
kurioms šalims, tai kompanija 
savo biznį pervedė Angliios fab
rikams, su kuriais ji yra susi- 
rišusi ir tuo pasipelnė iš gink
lų pardavimo embargo laiku, 
kartu betgi nenusidėdama ir 
embargo įstatymams.

Tokis vedimas biznio yra pa
vojingas, sako komitetas, ir 
grąsina suardyti taiką.

Du Pont komp. betgi ners, 
vyriausia gamintoja amunicijos, 
nors ji gamina ir paraką, ka
dangi 97 nuoš. jos gamybos 
yra taikoma komerciniam nau 
dojimui. Ji apart parako dar 
gamina audmenis, malevas, trą
šas, filmas ir daug kitų pro
duktų.

Du Pont komp. buvo pada
riusi 1933 m. kontraktą sii in
ternacionaliniu šnipu1 Giera apie 
pardavimą amunicijos Vokieti
jai. Tas kontraktas tuoj aus Ii 
ko panaikintas. Bet Giera vis- 
tiek gavo $25,000 ir vėliau ga
vo teisę atstovauti kompaniją 
Japonijoje. Be to jis gavo tei
sę parduoti amuniciją Holandi- 
joje.

Pasak komiteto, tik dėka Du 
Pont ir kitų Amerikos amuni

CO R H!
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Nepastovus, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe-’ 

ratura Chicagoje buvo 63°.
\ Saulė teka 6:32, leidžiasi 
6:57.

cijos fabrikantų, Vokietijos na
ciai liko veik išimtinai apgink 
luoti Amerikos darbo revolve
riais ir kulkosvaidžiais, kurie 
buvo iŠ Amerikos įšmugeliuoti 
į Vokietiją per Holandiją.

Kitos Amerikos ginklų kom 
panijos, taipjau ir lėktuvų fab
rikantai, atvirai padėjo Vokieti 
jai atsiginkltfoti.

Sukilėliai visu smar
kumu veržiasi linkui 

Madrido
Visame fronte į pietvakarius nuo 

Madrido eina nepaprastai 
smarkus mušis, kuris galbūt 
nulems sostinės likimą

TALAVERA, Ispanijoj, rūgs. 
17.—Sukilėliai, naudodami arti
leriją, lėktuvus, tranšėjų mor- 
taras, kulkosvaidžius ir šautu 
vus visomis savo jėgomis de
da pastangas persilaužti per 
lojalistų armijos linijas ir pri
eiti prie, Madrido. įa ,

Sukilėlių artilerija palieka di 
dėlės duobes laukuose, bet tik 
kelis lojalistus užmušė.

Fronto linija dabar eina už 
21 mylios nuo Talavera, suki 
lėliams paėjus 7 mylias per 
pastarąsias ašttfonias dienas. 
Kaip viena pusė, taip ir kita 
kovoja apkasuose,, per kurias 
sunkus sukilėliams . persiveržti.

Lojalistai vakar paėmė Es- 
calona.

šaukia 10,000 savanorių
MADRIDAS, rūgs. 17. —Vai 

džia pašaukė prie ginklo' dar 
10,000 savanorių pradėti karinį 
lavinimąsi ir prisiruošti vykti 
karo laukan.

Visi ginkluoti savanoriai jau 
liko sumobilizuoti ir kaip tik 
spėjama, juos siunčiama į Ta 
lavera frontą, kur dabar eina 
sprendžiamasis mušis už sosti
nę. Kasdie tūkstančiai naujų 
kareivių išsiunčiami į frontą.

Užsienio reikalų ministeris 
Julio Alvarez dėl Vayo, ruoš
damasis švykti į Genevą daly 
vauti tautų sąjungos susirinki
me, atsišaukė į visą pasaulį, 
kviesdamas visus remti valdžią, 
kuri dabar veda žūtbūtinę kovą 
ne tik už išlaikymą demokra
tijos Ispanijoje, bet ir už demo
kratiją ir taiką visoje Euro
poje.

Sukilėliai dar nėra galutinai 
atmušti ir visų manoma, kad jie 
pradės dar smarkesnes atakas. 
Bet valdžia gavo daugiau gink
lų ir sukilėlių atakas tikisi at
laikyti.

Gynimąsi žymiai pagerėjo pa
ėmus valdžią į savo rankas 
energiškesniems žmonėms, ku
rie turi ir didesnį gyventoju 
pasitikėjimą.

Sudegė troke
CHICAGO. — Stanley Savin 

shek, 20 m., ir Fred Seider, 23 
m., abu iš Sheboygan, Wis., su
degė užsidegus jų trokui po su
sidūrimo su kitu troku ant 
Waukegan kelio, netoli Lake 
Forest.

19391 m. Amerikoj planuojama turėti dvi pasaulinės parodos, — vieną New Yorke, o kitą — Los 
Angeles, Cal. žemai paduodamas Clevelando didžiųjų ežerų parodos vaizdas.

Prezidentas ragina 
aukoti lokalėms 

labdarybėms
WASHINGTON, rūgs. 17. — 

Prezidentas Rooseveltas kalbė
damas labdaringų draugijų at
stovams, kurie ruošiasi pradėti 
kampaniją;- tikslų.sukelti $80,- 
000 lokalėms febdarybėms, ra
gino visos Amerikos gyvento
jus prisidėti prie lokalių labda- 
rybių ir paremti jas savo au
komis.

Pasak prezidento, laikai da
bar gerėja, todėl didėja ir kiek
vieno pavienio asmens pareiga 
aukoti daugiau labdarybėms, ne
žiūrint “mažos mažumos, kuri 
bando pasipelnyti baugindama 
žmones”.

Uraganas gręsia ry
tų pakraščiams; gy

ventojai bėga
WILMINGTON, N. C., rūgs. 

17.—Smarkus uraganas iš At- 
lantįko vandenyno artinasi prie 
Amerikos rytinių pakraščių ir 
pajūrio sargyba pradėjo sku
biai gyventojus evakuoti iš 
pavojingų vietų.

Dar nėra aišku, ar besiartinan
tis nepaprastai smarkus ura
ganas pasieks pakraščius, ar 
gal susigryš juroje, bet gyven 
tojai vistiek bėga iš pavojingų 
vietų ir ieškosi prieglaudos sau
gesnėse vietose.

Jei uraganas ateis, jis visu 
smarkumu užguls Carolina 
valstijos ir Virginijos iškyšulį. 
Jau dabar ten siaučia smarki 
audra ir šimtai gyventojų iš 
Little Island liko iškelti, lai
vai skubinasi iškelti ir kitų 
pavojingų žemesnių vietų gy
ventojus. Privatiniai pakraščių 
ir žvejų laivai irgi bando pa
sislėpti uostuose.

Lietuvis automobilis
tas nuteistas ka- 

lėjiman
CHICAGO.—Saugumo teisme 

teisėjas Gorman vakar, nuteisė 
10 dienų kalėj iman lietuvį au
tomobilistą Petrą Jakštą, 1442 
S. 50 Ct., Cicero, už tai, kad jis 
neva būdamas įsigėręs perva
žiavo raudoną šviesą ir įvažia
vo į du automobilius.

Apsivogė mašininkė
Viename konsulate mašininke 

tarnavus viena panelė, kuri, 
kaip vėliau paaiškėjo, įvairius 
palikimus, perduotus į Lietuvą, 
savindavuSis, klastavus čekius. 
Po kurio laiko mašininkė din 
gusi. Konstatuota, kad ji pa 
sisavinus apie H 7 tuįcst. lt. Del 
šio užvesta Kyla ir prokuratū
ros perduota apygardos tardy 
tojui p. Cigleriui.

Nuo apsįdeginimo 
mirė antras Purdue 

futbolininkas į
. LAFAYETTE, Ind., rūgs. 17. 

-^-šiandie nuo apdegimo pasimi
rė antras garsus Purdue uni
versiteto futbolininkas Tom 
McGannon. Nors ir buvo pa
daryti du kraujo perleidimai, 
bet jo gyvastį išgelbėti nepasi
sekė.

Pereitą šeštadienį po prakti
kos futbolininkams besimau
dant eksplodąvo gasolininis pe
čius, kuris skaudžiai andegino 
šešis studentus futbolininkus.

Ant rytojaus nuo apdegimo 
pasimirė Carl E. Dahlbeck iš 
Lyndonville, Vt., o dabar mirė 
ir antras sužeistųjų. Trečio 
futbolininko padėtis irgi yra 
kritiška ir abejojama apie jo 
pasveikimą.

Kiti trys sužeistųjų sveiksta.

Traukia teisman 
Schmellingą

CHICAGO.—Negras kumšti
ninkas Joe Louis ir du jo ma- 
nažeriai traukia teisman vokie
čių kumštininką Max Schmel 
lingą ir Paul Gallico už apšmei
žimą jų straipsny, The Saturday 
Evening Post. Jie reikalauja 
$500,000 atlyginimo.

5 ŽUVO SUSIDŪRUS AUTO 
MOBILIAMS

CHARDON, Neb., rūgs. 17. 
—Penki žmonės liko užmušti ne
toli nuo čia susidūrus dviems 
automobiliams.

FORT RELIANCE, North- 
West Territory, rūgs. 17. — 
Du Kanados šiaurės lakūnai, ku
rie prapuolė rugp. 17 d J ,liko 
kitų lakūnų surasti gyvi prie 
Point ežero, 250 m. atstume 
nuo šio kaimelio.

Sukilėliai laiko tris 
žymius Amerikos 
korespondentus

SAINT JEAN, Franci jo j, r. 
17.— Amerikos ambasadorius 
Bowers deda pastangas išgauti 
sukilėlių paliuosavimą trijų žy
mių Amerikos korespondentų, 
būtent..sJliįernatipnaL- .News. 
Service koresp. H. R. Knicker- 
bocker, kuris buvo labai palan
kus sukilėliams, rašytojo irra- 
dio komentuotojo Floyd Gib- 
bons ir New York Herald-Tri 
bune koresp. John T. Whitaker. 
Visi trys liko areštuoti už ne- 
pasirupinimą gauti militarinius- 
ledimus iš suklėlų laikinės val
džios Bargoj.

Ambasadorius sako, kad jis 
negali tiesioginiai ir oficialiai 
veikti, kadangi Jungt. Valstijos 
nėra pripažinusios sukilėliu val
džios. r t

Franci j a taipjau pareikalavo 
iš sukilėlių atsiprašymo ir atly* 
ginimo už sušaudymą Morokkoj 
Francijos piliečio. Bet iš su
kilėlių dar nesulaukė jokio at
sakymo.

Frank Zintak paša
lintas iš vietos ir 

apkaltintas
CHICAGO.— Frank V. Zin

tak, Čook katfntės Superioi teis
mo klerkas ir kartu su savo 
broliu—politinis Brighton Pan; 
bosas, kurio sąskaitose pasireiš
kė $22,560 trukumas iš teisme 
sudėtų pinigų, vakar likęs ap
kaltintas grand jury už pinigų 
išeikvojimą.

Kartu Superior teismo teisė
jai savo susirinkime nutarė ji 
pašalinti iš vietos ir jo parei 
goms paskyrė jo padėjėją Ed- 
ward H. White.

Francijos streikas 
sutaikintas

PARYŽIUS, rūgs. 17. —Pa
vojingi streikai audinyčiose Lil- 
le apygardoj* liko sutaikinti. 
Darbininkai laimėjo apie 6 nuoš. 
algų pakėlimą. Y •

n r ■ ■ ■■

CLĖVELAND, O., rūgs. 18.- 
Bomba eksplodąvo rūsy triobė- 
sio, kuriame randasi Cleveland 
Darbo Federacijos raštinė, pri
darydama nuostolių už $4,000.

QUINCY, III., rūgs. 17. —čia 
laikoma 54-ta metinė Illinois 
Darbo Federacijos konvencija 
pirmą kartą sulaužė 54 mettį 
Federacijos nusistatymą nesi
kišti į politiką ir triukšmingomis 
ovacijomis vakar indorsavo pre
zidento Roosevelto kandidatūrą.

t

Kova dėl Jiidustrįnių. unijų ?
Konvencijoje buvo laukiama 

aštrios kovos tarp amatinių uni
jų ir pašalintų iš Amerikos Dar-

Lietuvos Naujienos
Keturiems hitleri
ninkams dovanojo 

bausmes
KAUNAS.—Neumano ir Za- 

so bylos dalyviams M. Kurmiui, 
baustam 6 met., G. Lietzui, Ev. 
Tobašiui ir H. Petraičiui, baus
tiems po 4 met. sunk, darbų ka
lėjimo, likusioji bausmė dova
nota ir iš kalėjimo jie jau pa- 
leisti.,.,v v-..s

Iš viso toje byloje buvo nu
bausta 87 žmonės, kurie buvo 
bausti mažesnėmis bausmėmis, 
tie bAusmes atliko, vienas mi
rė, o dabar kalėjime esą laiko
ma dar 62 žmonės.

Nubaudė už, komu
nistinę veiklą

. KAUNAS. —Rūgs. 1 d. ka
riuomenės teisme buvo spren
džiama šiauliškių L. šochoto ir 
Iz. Stromino byla. Kaltinami 
komunistine veikla, šochotas 
nubaustas 6 met. sunk, darbų 
kalėjimo, o Strominas, kaip ne
pilnametis, 5 met. papr. galė
jimo.

Antra byla buvo sprendžiama 
irgi šiauliškio Figuro, kaltinamo 
gaminus vėliavą su komunistiš
kais Šukiais. Figūras nu
baustas 8 met. sunk. darbų ka
lėjimo.

PRAŠO NEĮLEISTI KALIOŠŲ

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad viena žinoma kaliošų ga
mybos įmonė Lietuvoje kreipė
si į atatinkamas įstaigas, pra
šydama suvaržyti kaliošų įve
žimą, ypač iš Latvijos. 
t!' ' ................ .... I

MUSGROVE HARBOR, N. 
F., rūgs. 17.—Motoriniu laivu 
atplaukė mechanikai taisyti 
Harry Richman ir Diek Mer
rill lėktuvą. Jie atskrido kar
tu su lakunu Rickenbaker iš 
New Yorko, bet negalėjo lėktų 
vu pasiekti šios vietos iš Har- 
bor Grace ir turėjo vykti laivu.

POUGHKEPSIE, N. Y., rūgs, 
17.—Ray Morgan, 19 m., ban 
dydamas nušauti vyrą, su ku
riuo jo motina gyvena, nušovė 
to vyro motiną Mrs, Catherih'’ 
Hali, 67 m.

BARRY, 111., rūgs. 17. —Dvi 
merginos misionierės ir ūkinin
kas liko užmušti, traukiniui už* 
gavus troką, kuriuo jie važia
vo.

bo Federacijos industrinių uni
jų. Tečiaus prie labai aštrios 
kovos neprieita, nes liko pa
siektas kompromisas. Konven
cija priėmė rezoliuciją, kurioj 
pataria Amerikos Darbo Fede
racijai susitaikinti su industri
nėmis unijomis, paliauti kivir
čus ir bendrai dįrbti už suor
ganizavimą Amerikos darbinin
kų. Tai yra moralis industri
nių unijų laimėjimas.

Didėja užsienių spau 
dos įvežimas į 

Lietuvą
KAUNAS.— šiemet smarkiai 

pašoko užsienio spausdinių įve
žimas. Per pirmą šių metų 
pusmetį iš užsienio spausdinių 
įvežta 51tonos už 375,100 li- 
t^«-R O per tą patį laiką 1935 
metais įvežta per 7 tonos spaus
dint už 51,400 litų. Daugiau 
šia spausdinių įvežama iš Vo
kietijos. Nemažai įvežama iš 
Latvijos, Sovietų Rusijos, Fran 
cijos, Austrijos, Anglijos ir ki- 
tur”.

Rudens nuotaika
KRAŠTAI (Dusetų v.). Pas 

mus jau rudens nuotaika. Va
sarojus jau visas sudarytas iš 
laukų. Linai baigiami rauti. 
Belieka laukuose bulvės ir sėk
liniai dobilai. Tai pirmi metai 
taip anksti nuo laukų surinkta. 
Del paskutinių laikų prasidėju
sių liūčių, ūkininkai negali už
baigti pūdymų tvarkyti. Nors 
šiais metais buvo sausros, bet 
ja# po truputį pradeda rastis 
grybų.

Pažymėtina, kad šiais me
tais visoj apylinkėj kirminai 
sugadino kopūstus, todėl mano
ma, kad tos daržovės visur bus 
brangesnės už vaistus. Bulvių 
derlius gana geras, ši vasara 
ūkininkų laikoma derlinga.

Utenos raikomo byla
UTENA.—šioje byloje pro

kuratūra kaltinamaisiais pa
traukė 53 žmones, o 33 žmo
nėms pasiūlyta kaltinimą nu
traukti.

Utenos raikomas apėmęs 
Uteną, Anykščius ir Kovarską. 
Byla susideda iš 7 tomų.

Kalinami toje byloje tik 4 
žmonės.

DĖPRESIJA
PRAĖJO TIEMS, 
KURIE NORI 
DIRBTI— .

t t

Vyrai, Moterys—šekit kas
dien NAUJIENAS. Kai tik 
pamatysit apgarsinimą — 
tuojaus važiuokit arba pa
šaukit Nelaukit ilgai, nes 
kiti užbėgs jums už akių.
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GARBE ir atsa
komybė

teh “pupt, pupt, negaliu,- ir 
sveikatos neturiu”.

— Dailės Mylėtojas.

labai 
atsa-

DEL DRAUGIJŲ 
SĄRYŠIO

“Einam, Katre, putros 
, — O kur mano tas fli* 

Bet kada sa- 
Einam, Katre, pupų

brūzdė j imas dėl 
Rimšas paradas 

Kiek man žino- 
but, pirmiausiai

Garbės trokštančiu yra 
daug, bet tokių, kurie ir 
komybę ant savęs pasiimtą, ta) 
mažai tesirąnda.

Išeina taip, kaip toj pasakai
tėj: 
srėbti
dysis šaukštas’ 
koma: 
kulti, einam, Katre, pupą Kul
ti. Tai — pupt, — pupt* nega
liu ir sveikatos neturiu”.

Panaši istorija atsitikę ir 
pas mus Pittsburgfce sų daili 
ninko Rimšos paroda.

Atvykus Rimšai į Suvienytas 
Valstijas, pasiręiske ir pas mus 
Pittsburghe 
surengimo 
Pittsbtfrghe. 
ma, tai, tur
SLA. 3-čio apskričio Komiteto 
susirinkime buvo pakeltas 
klausimas dėl rengimo parodos. 
Tam reikalui buvo išrinkta ko
misija iš J. Baltrušaičio ir $. 
Dakano, kad susižinotą su ki
tomis draugijoms ir iš anksto 
rengtųsi Rimšos parodai.

Bet vėliau teko patirti, kad 
parodos rengimą pasiėmė į są- 
vo rankas Lietuvių Vaizbos 
Butas vadovaujant p. P. Piva- 
runui. Tąsyk pasirodė, kad 
SLA. 3 čio Komiteto besiru*pini- 
mas Rimšos paroda yrą nerei
kalingas. Juo labiau, kąd mu
sų biznieriai ryžosi parodą su
rengti.

Buvo tik palinkėta gero, pasi
sekimo ir mes paprasti Įmote-' 
liai ląukėipe žinių 
doš ’ atidarymą, kad galėtumėm 
ir mes parodą aplankyti ir pa> 
matyti garsiuosius Rimšos ku
rinius.

Tačiau musų biznieriai neži
nia kodėl pasikviečia į talką 
Rimšos parodos surengimu: 
kunigų “Vienybė” ir Rymo Ka-1 
talikų Federaciją, visai palik 
darni nuošaliai SLA 3-čią ap
skritį, Lietuvių Mokslo Draugi
ją ir kitas vadinamąsias lais
vas draugijas.

Greičiausiai todėl, kad musą 
biznieriai norėjo suteikti gar: 
bes ir progos musų kunigams 
katalikiškiems veikėjams ne 
tik pasidarbuoti parodą rem 
giant bet ir pasigarsinti tarpe 
svetimtaučių.

Kunigai priėmė biznierių pa
kvietimą, bet vistiek norėjo su 
žinoti iš jų, kas padengs paro-. 
dos lėšas. Biznieriai užtikrino 
prąbąščius, kad lėšų padengi, 
mas jau esąs išspręstas, pą 
geidaujama tik, kad kunigai 
per “Draugą” ir bažnyčiose ge
rai garsintų biznierių pikniką 
kuris turėjo įvykti rugpiučio 
26 d. Girdi, piknikas padenį 
siąs visas Rimšos parodos iš
laidas. ,

Kaip visiems jau yra žinoma 
biznierių piknikas buvo ren 
giamas konkurencijai su Lietu 
vių Radio valandos pikniku 
Nors publikos buvo ir daug, 
bet pelno jokio nepadarė.

Susidaro naujų rūpesčio dė« 
padengimo parodos lėšų. Ten
ka rengti kitas piknikas, kad 
butų galima sukelti lesąs. Be! 
kas gal užtikrinti, kad kitas 
piknikas duos daugiau pelnu 
nekaip pirmasis ir, be to, jau 
yra rudens laikas. Vadinąąi: 
gali pasitąikyti nepalankus 
oras.

Kiek tenka girdėti, kMDigai 
kaltina biznierius, kam ji® |5a 
dėjo piknike padaryti pelno, o 
nepą^ąrė.

Kaip. išrado, kunigams ir Ri 
tiems musų žymiems Fittsbyr 
gho tautiečiams patiko garb> 
bu H parodos komitete, bet kai 
tenka lėšų klausimas išspręsti, 
tai išeina taip, kaip ir tai Kat-

Kvietimas į suvažiavimą peror- 
ganiząvimui — plaplėtimui 
Lietuviu Draugijų Sąryšio,

Gerbiamieji Broliai ir’Šesers :•*- 
Gegužės 17 d. Pittsburgho 

apygardos lietuvių draugijų 
konferencija išrinko delegatą į 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
ir nutarė pradėt organizuoti vi 
sąs Pittsburgho apygardos lie
tuvių draugijas į tikrą, pastovų 
aąryšę. Tuo tikslu priėmę įsta
tą projektą įr įgaliojo mus, 
šeiniaus pasirašiusius, sušauk 
ti šį rudenį draugijų atstovų 
suvažiavimą, kuris galutinai 
apsvarstys, pataisys ir priims 
įstatus ir perorganizuos pra
plės draugijų sąryšiu pąvadinda 
mas jį ar tai sąryšiu, ar kitaip

Mes todėl ir kviečiame jūsų 
draugiją atsiųsti atstovus į ši
tą suvažiavimą, nedėlioj, lap
kričio (Nov.) 15, 1936, 1 vai. 
po pietų, Liet, Mokslo Draugi 
jos svetainėj, 142 Orr St. 
Pittsburgh Pa.

Rinkite po vieną atstovą nuo 
draugijos (kuopos, kliubo) |r 
po vieną nuo kiekvienos dvide
šimties narių arba didesnės ši
to skaičiaus dalies.

Įsakykite atstovams, kad jie 
dalyvautų suvažiavime, ir jų 
jnandatų kopiją siųskite išang- 

to šiuo adresu: ‘į
J* Baltrušaitis,

205 Seneca St., Pittsburgh, Pa.
Jeigu jūsų draugija jau da

bar skiria aukų pradžiai šito 
didelio darbo, tai įduokite atsto
vams atvesti Į suvažiavimą.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
delegatas išdubs raportą šiame 
suvažiavime.

' Bus apsvarstyta budai, kaip 
mes visi galime geriau ir pla
čiau darbuotis visų draugijų 
gerovei, kad jos broliškai ausi’ 
artintų, vieną kitai talkon ei
tų i kaip galime pakelti drau
gijų garbę ir reikšmę visuome
nėj, ir kaip geriau bendrai dar
buotis Lietuvos ir Amerikos 
liaudies labui,

Darbas labai didelis, 
' vĮirt'-f’l-ii'i.'i'■ i.ti "ii...... ..  MĮ-'iĮ't",' y t;' f.

visi stokime į darbą.
Su pagarbą,

Pįttsburgho ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšio Ko
mitetas i

Pirm. P. Norkus, Sekr, L 
Baltrušaitis, Ižd, K, šim 
kūnas, Komiteto nariai: 
J, K, Mažiukna, J, Miliaus
kas, A, Bačėnąs, F, Rod 
gers, R, Sliekienė ir D, 
Lekavičius.

Lietuvos Demokratijos Gynė* 
jų Grupes Atstovąl;

S, Balanas ir F. Dargia. 
Augščiausios Prieglaudos Lie

tuvių Amerikos Centro Atstovas
J Gasiunas.

rengė j ų ir paties dailininko 
Ritpšo$, tąi į parodą ne per- 
daugiąusia lietuvių atsilankė. 
Atsilankė kiek ir svetimtaučių.

,< ... ...i. ■ ..... ■ - • ■ *'■ •

Parodos kęmitetę nariai 
skundėsi, kad lenkąi ųžpyotes 
tavę Fittsburgho Universiteto 
valdybą! dėl Rimšos parodos ir 
pareikalavę, kad butų iš paro
dos pašalinti tie kuriniai ku
riais yrą lenkai pa j uokiąmi, 
Esą, dčl tos priežasties buvęs 
sutrumpintąš ir parodos lai
kąs. Mat, buvo garsinama, kad 
parodą hųaitęs iki rugsėjo 14 d,, 
bet faktiškai ji užsidarė rugsė-

ĮT—........................    I II

New Yorke ir Chicagoj didžiu-1 Musų tautietis ' advokatas 
lėj auWlkonų spaudoj buvę pa- Schųltz yra gimęs ir augęs 
lankią aprašymų apie jo paro- kietosios anglies kasyklų stri- 
dą. —Reporteris. , tyj Pittston, Pa. Augštąji

mokslą baigė Pittsburgho uni 
versitete. Lankydamas PittS' 

VIENATINIS LIE- ’burgho universitetą jis pamė 
npT tt tto A A Pittsburghą, tad mokslų
JLU Vlfe AUVUlkA" ibaigęs čia ir apsigyveno. Advc

TAS PITTSBURGHE S
MMrafe. ii».|Law and Finance Bldg., Pitts,

burgh, 
2726.

Taįp pat musų tautietis adv- 
Schujtz rugsėjo 10 d. Pitts
burgho miesto advokato (Soli- 
citor) Gregory Zatkovich (ku 
ris yra slavų kilimo) buvo pas 
kirtas jo pagelbįninku*. Vadi
nasi, adv. Schultz atstovaus

dą. —Reporteris.

Penktadienis, rūgs. 18, 1986
»y.WHĮ »*■.». ■ H M Įllįll.1,1.....»II JI > . .—Į I. 1111 II H..ĮĮ III. II

RIMŠOS PARODOS 
UŽDARYMAS

PITTSBURGH* PA, — Rugr 
sėjo, n buvo paskutinę diena 
dailininko Petro Rimšos paro 
dos, kuri vyko Pittsburgho 
Universiteto Mokslo Katedrom 
patalpoje nuo. rugsėjo 2 d.

Tai buvo oficialus parodos 
uždarymas su tam tikromis ce-. 
remonijomis. Tačiau reikia pa* 
sakyti, kad uždaryme nelabai 
daug žmonių tedalyvavo. Ne 
siteike atvykti net daugumas

Tenka pasakyti, kad lenkų 
reikalavimas ■'Yistięk nebuvo 
patenkintas ir tie kuriniai, ku
riais yrą pajuokiami lenkai, ne
buvo pašalinti^

Kalbamą, ka$4 lenkai labai 
pyksta dėl to kurinio, kuriame 
yra vaizduojamą 4 ko kunigai^ 
štisGediminąį: įi&ąpnavo. Nė* 
patikęs tąip pat kūrinys, kuris 
vaizduoja uniją su lenkais,

Pats dailininkąs Rimša skun
dėsi, kad su4 savo parodą jam 
nepavykę sudominti Pittsbur
gho didžiulių laikraščių. Esą, 
čia jam netekę susidurti SU to
kiais laikraščių atstovais, kurie 
butų susidomėję jo kuriniais .

Pittsburgho laikraštininkai

. Pittsburghe yra nemažą lię-1 
tuvių kolionija, tačiau mes ne
galime pasigirti lietuvių profe
sionalą skaičiumi, o užvis ma
žiausiai mes turime lietuvių, 
advokatų,

Kolkas Pittšbu4rghe besiranda 
tik vienas lietuvis advokatas, 
—- tai Ędwąrdas Ą. Sehųltz, ku
ris sėkmingai patarnauja mu
są tautiečiams legališkuose rei 
kaluose. Advokatas Schultz 
yrą ne tik iš vardo lietuvis, bet 
jis aktingai dalyvauja lietuvis 
kam veikime, — priklauso vi
soms žymesnėms lietuvių drau
gijoms, prenumeruoja ir skaito 
laikraščius, žodžiu4 sakant, yra 
tikras lietuvis,

Sakau “kolkas” turėdamas 
galvoje, kad Pittsburghe yra 
lietuvių jaunuolių, kurie lanko 
aukštąsias mokyklas ir siekia 
advokatūros profesijos. Todėl 
ilgainiui gal atsiras ir daugiau 
lietuvių advokatų.

Pa,, telefonas GratH

teismuose Pittsburgho miestui* 
Reikią pąsakyti, Icad Pifts 

hurgho miesto legalis patapė 
(Tąsa dubL Miąnik

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASU
756 West SSth SL

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nųa 0 ^9-8:30 

Nedėliomis pagal sutartu
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvood 5107
lt .. W". ..... ;■? Įfy'O'M -4 —

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR, G, J, TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTĘTRĮCIAN

OFISAS: 
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
į'  . i ?■ * r.1 j*. įJTTF*^

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir- 7—8 
Seredomis ir nedČL pagal sutartj 
Res. 6631 So. Caiifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868
’ i^Į.iii0i^jiii*įrin j -i-iM  -g■»'",! y—' 

TeL Office WentwQrth 9830
Rez. Hyde Perk 8396, ,

Dr. Sušauna Slakis

komiteto narių, kurių vardai klausinėję, ar Lietuva turi pa
buvo atspausdinti tam tikroje saulinio maštabo dailininkų ir 
knygelėj.
. Tame garbingame sąraše bu
vo surašyta apie 45 vardai ii 
pavardės mų4sų Pittsburgho 
garsenybių (tame tarpe 3 kuni
gai, būtent, kun. M. Kazėnas, 
kun, J. Misius ir kun. J. M, 
Woshner), bet parodos uždą 
rinie iičdalyvavo n'ė'1 vienas ku
nigas, ir komiteW’ narių gal' 
kokia dešimta dalis. Viso pa
rodos uždaryme dalyvavo apie 
80 žmonių.

Parodą uždarant komiteto se 
kretorius C. J. Woshner per 
skaitė specialų aktą, po kuriuo 
pasirašė visi dalyviai. Tačiau 
pirm pasirašymo vienas iš da 
lyvių pastebėjo, kad vertėtą 
to akto sakiniai pataisyti, nėš 
dabar sunku suprasti, kas no 
rimą pasakyti.

Uždarymo ceremonijose 
vo pasakyta kelios kalbos, 
bėjo ukrainietis advokatas 
shkow ir pats dailininkas Rim 
ša. Tuo viskas buvo ir baig 
ta.

todėl J Kiek teko patirti iš parodos

kodėl Lietuvos. ;ę|aijininkąi ne- 
prisiunčia savo kuriniu į Gar- 
negie Dailėg Instituto : tarptau
tinę parodą. Kalbant apie pa
saulio maštabo.; dailininkus, p* 
Rimša nurodęs dailininko Čiur
lionio kurinius): < ,?p

Ponąa Rimša sakė, kad tik

mn.........

SAUKIT .

CALUMET 6969
Ir musų patyręs inžinierius at
važiuos į jūsų .namus ir suteiks 
DYKAI apskaičiavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI— 
36 "
F.

■■ ... ....... r- -........ . — 'l I" -I " į-'i■"*“*......... Į-*-"!..... ... 'l

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Utį 8

Namų Tel.: Prospect 1980.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415tf ARCHER AVENVE 
Telefonas Vįrginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. NedelioJ pagal sutartį.

REIKIA PINIGŲ H 
MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI— 

H. A. ŽEMA PALŪKANŲ 
KAINA—.

įųii:’;?’:;:;

. i,'

bu- 
Kal- 
Oni-

’5, : 'J v'
Mrs. Anelia K. Jarusz

r; Pfaysical Therapy 
' and Midwife

I 6630 S. Western 
M i.y.Ąve., 2ffd floor 
S,į Hemlock 9252 
■ Patarnauju prie 

gimdymo namuo-
3 JE^II , sę ar ligoninėse, 
i? d u odų massage

eleetrie t r e a t- 
Sient ir mągne-.

® blanketš ir tt. 
Moteriais įr nier-

■ , ginoms pąt ą r |- 
" " *""■ iriai dovanai.

į)11 1 'j 4.'1   ("M'f'Jccli1 i’iiU'1) 1

Laidotuvių Direktoriai

~ r

Universal Pliimbing 
& Heating Supply Co, 

Not Ine.
10 West 18th St 
į vakarus nuo State St, 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nede- 
liomis iki 1 vai, dieną.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Re«. 6515 So. RockwęH St. 
Telephone: Republic 9723

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street • 
Valandps nuo 9 iki 8 vąkaro. 

Seredoj pagal sutąrtį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St, Tel. Cąlumet 7263
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
* Rezidencija: , .

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
| . .................... .........,||j|||lįl.*į^. ■ ■—   ■ I.IĮ .Ill.ll,

Kiti Lietaviaį^paktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,< Ofisas įr Rezidencija. ;nX1U

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 787

Vai. 9 ryte, iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crąndpn Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI

■ i,".»-" v." " . .....r "H ..............................-

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON

Valandos: 1—3; *1—8:80 p. p.
Office & reaidence 2519 W. 48ra SU

Tel. Lafayette 8051
Valandos: 9—10 ryto, 5—0 p. p.- 

Kasdien, ifiskyrus seredą.
Sekmądjenį susitarus.

GERA M Al EVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų, Tokios yrą popiilfarė# Relman matevos, Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada .pilnas. .... < . ,
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal.  ..................   970
Vatnish remover, gal. .... ....... ...............  $50
Grynas baltas enamel, gal. .............   $1.39

t ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .......  ...,..........  '........

, įr brangiau,

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street, Tel. Ganai 5063 

.. ........III   III >11 | mml nu I. MII ,, | į    Lili 111 | 11
■ .... ...... ... .......................i'*’... i*1*''"1:1.. .. ..........-...... ....................... .................. . „i 11 i"l.w..,.■■..i;.....................,į.
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Geriausi Degtine... Gerkit
M KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMU- .

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kalmininiam taveme.

MUTUAL LtyUOR CO.
4707 South Hakte^ Street 
V|8l Telefonai YĄRUS 0801 

VIENINTELIS DISTBIfiUTOBI8

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 

, Į . I III iii >i n, I ,[ —.J,.. Įf ■ Į „ ,1 .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ĮR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Vįsosę Miesto Dalyse, 

‘lt"""T“ “ ’ .. ............

J, UULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

į r I I I I. . LR,...I.,I, ■ .1.        ,1 II  ......................................................... .. lĮlyr-r

v A, MASALSKIS
880T Liturmica Avenue Phone Boulevard 4189
F.IA A ' 1 —*TM 1 Tt "t* I ' 'I1 1 "! ' 1 ' "-P "" P*

A. PETKUS
1410 Sputh Oth Gonrt Cicero Phone Cicero 21(>9

J. F. ĘĄD2IUS
668 West ISth Street ' Phone Canal 6174

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Ąve. _________ Tel. Pullman 5703

S.M.SKUDAS
713 Węąt 18th Phone Monroe 3877

LACHAWICZ ir SŪNUS
..................... j iji.a*ri" Į, 1 1 i .........................,.............  ,, ) u

J. F. EUDEIKIS
4605*07 8. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Briflhton Perk Skyrius, 4447 S. Fairfįeld,. Laf. 0727

S. C. LACHAVJCZ
42-44 Ęast lQ8th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

8319 Lituanika Avenue
S. P, MAŽEIKA

Phone Yards 1188

. Į H ) ' Il'l'lt*'!'./ ■ lll -1 1 f ■ n         , - . ,.............................

1MBULAJNCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKT| 
YARdS 1741—1742 
J. F. BUDRIKIS

DR. G. SERNER
lietuvis

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos; nuo 10—4 nuo 6 ikiValandos; nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DILVAITUSH?OPE 
LIETUVIS 

Optometricąlly Akių Specialistas,
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. ' Valandos nuo 10 iki 8 V. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų Akys atitaiso

mos be ąkinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 
Tel. Seeley , 7330

Namų telefonas Brun?wick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vai., Nedaliomis nuo 10. iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Rez. «609' Š& ARTESIAN AVĖ.
TĄ ProsBMt J4O3

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuą 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISĄS

3156 West 59th St
Tel. Uemlock . S<Į98.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinopias per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi-

chromu 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jąusius metodus K-Ęąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Męrgąa St.

Valaųdęs nųp 10—12 pietų ir 
nUo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tek Canal 8H0

Hyde 7«4
,,,... ....... , i ,».m .. .. ........... . .... ............... ...............i.....-

Dr. Charles Segal
4729 So, TsUląnd Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedelipmįs ųųo 1Q iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
* e

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
<631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofisų valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, g iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedtl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephųue PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vlįkų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. valę. Nedė- 

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.



Penktadienis, rūgs. 18, 1936

Pittsburgh’o Naujienos

JOT THIS DOWN

'yĮour!
Reporteris,

aukščiausios

elephon 
FRANKU

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Koresp

DYKAI
Kova su velniu

ma

GARSINKITE! “NAUJIENOSE
[imti

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
.jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa- 
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hiltted St« 
'’HTCAGO

COAL- COKE“ ICE 
BUILDING MATERIAL

Kornų piknikas 
pavyko

REPORTERIO 
NUOTYKIAI

Rugsėjo 13 d. Pittsburgho 
apygardos draugijų konferenci
jos komisijos rengtas bornų 
piknikas Amšiejaus farmoj pa
vyko neblogiausiai. Nors die
na buvo nelabai palanki pikni
kui — ryto metų lijo ir kuone 
visą dieną dangus apsiniaukęs 
— vis dėlto piknikas visai ne
blogai pasisekė.

Kai .šiek tiek prasiblaivė, tai

likos šusIHnkd ’ gražtfš' blirys.
Visi gražiai linksminosi

Kaip išrodo, tai ir pelno kiek

davo, tai būdavo ženklas, kad 
jau velnius nugalėtas. O jei 
ligonis nespasveikdavo, tai tas 
reikšdavo, kad pas tokį ligo
nį velnias yra apsigyvenęs ant 
visados ir nenori geruoju pasi 
traukti. Tokiais atvejais li- 
gonys būdavo kankinami be jo* 
kio pasigailėjimo iki mirties.

Šiuo laiku mokslas ir medici
na tuos senovės laikų prieta
rus apie velnio pristojimą ar 
įlindimą jau išblaškė . Visiems 
yra žinoma, kad nervų ligomis 
apsergk žmogųfe taip, kaip ii 
kitomis ligomis. Tiems ligo
niams dabar yra steigiamos spe • 
cialės ligoninės.

Tačiau pasirodo, kad ir šiais

Niekados, Niekados aš Pa
langoje Daugiau Nemylėsiu!

tų gerai, kad 
draugijos kitiems 
riau susitvarkytų 
nikų rengimais.

Ar nebūtų gerai, kad Pitts- 
burghe bent didžiosios draugi 
jos kitą vasarą susitarusios pa 
rengtų vieną bendrą pikniką 
užuot rengusios paskirai.

Lai pagalvoja draugijų dar 
buotojai

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

jauste VIII — 15 d

A. Bimba ir R. Miza 
ra kalbės Pitts- 

burghe

— Tai kas gi jau taip, susu
ko galvą, kad į tokį nusivylimą 
nustūmė ?

— Sakyk, ar tu svajojai, ar 
tu moki svajoti? Aš ilgai sva
jojau, gal daug metų svajo 
jau ir jį sutikau tokį, kokį jį 
įsivaizdavau. Tai buvo tas, 
kurio ilgus metus aš troškau; 
Įvyko viskas taip netikėta, ne
laukta, taip staiga. Sutikau aš 
jį ant jūrių kranto, ties Biru
tės kalnu.. Jis buvo toks šau
nus, taip smagiai nusiteikęs ii 
kartu toks išdidus ir paprastas. 
Tai jis, tariau sauM Nežinau, 
kaip aš tuomet atrodžiau, bet, 
tur būt, neprastai. Jis viena 
akimirka sučiupo mano žvilgs
nį ir visą mane nepaprasta ši
luma nuteikė. Kaž kaip keis
tai, gal šaltai į mane pažvelgė 
ir drąsiai tarė:

— Keista, aš busiu kur nors

Tai buvo, tur būt, paskuti
nis piknikas šiais metais. Bu- 

Pittsburgho 
metams ge

sti* savo pik-

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metų ir , 
prisiųsit 
Chicagoje
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Daugelis žmonių klausinėja: Kas bus Spalio-October 11 dieną? Pasakome, kad tai bus nepaprastai didelis, įdomus ir gražus Naujienų rudeninis 
balius Sakalų Svetainėj. (Tėmykit pranešimus Naujienose)

(Tasa iš pusi. 2-ro)
jas p. Zatkovich pasirinkda
mas sau už pagelbininką musų 
tautietį p. Schultz nepadarė 
klaidos. Jis ne tik laimėjo 
Pittsburgho lietuvių simpatiją, 
bet ir miestų legališki reikalai 
bus tinkamai atstovaujami.

— S Bakanas.

, jaučiau, kad turi taip staiga 
fViskas nutrukti, kaip prasidė 

jo. Bet tegu sau, juk tik ši 
taip ir galima tikrai mylėti.

— Vieną dieną žiurau pajų 
ryje jis eina su savo žmona ir 
trimis vaikais...Jis mane pa
matė ir čia pat pakvietęs su
pažindino su savo šeima ir pri
dūrė:

štai tai ta, kurią, rodos 
aš jau iš seniau buvau pažinęs 
ir dabar čia tą pažintį atnau
jinau...

-— Na ir ką į tai atsakė jo 
žmona?

Senovės laikais žmonės 
žai ką težinojo apie mokslą, 
tad prietarai visur viešpatavo. 
Tada velnias buvo baisiai ga 
lingas; dažnai didžiausia kova 
eidvo tarpe Dievo ir Velnio.

Tais laikais, jei žmogus su 
sirgdavo smegenų arba nervų 
ligomis, tai jau1 būdavo mano 
ma, kad tą žmogų yra velnias 
apsėdęs, arba į jį įlipdęs. Tb 
kius ligonius gydydavo dvasi
ninkai, kalbėdami visokias mal
das, šlakstydami šventintu van 
deniu ir visokiomis kitokiomis 
dvasiškomis priemonėmis vyda 
vo velnią. Dažnai nervų ligo- 
nys būdavo baisiai kankinami, 
kad butų galima iš jo velnią 
išvaryti. Jei ligonis pasveik- kun. Coughlin’as

tamstą matęs, o jei nematęs, 
tai sapnavęs. Busim pažįsta
mi! Tai tik tiek jis pasakė.

Ir įvyko viskas taip papras
tai. Mudu jau minutei pras
linkus kalbėjomės kaip seni pa 
žįstami.

Jis tikrai niekuo nesivaržė 
ir viską atvirai sakė. Patinku 
aš jam, ir tiek. "

— Ar tu klausai, ar girdi ką 
aš tau sakau?

— Na pasakok,1: kaip toliau 
tenais buvo, tai * tikrai įdomų 
išgirsti? — atsakė senyva pa 
nelė.

■ — Sako tikrai nuostabi esi, 
tamsta, moteris. > Tartum sta 
Či!ai iš juros putų " iššokusi visa 
tokia nežemiška. £ 'Tik nekelk 
galvos aukštyn, čia aš jį su- 
pratau....Taip, mažutis, tru
kumas, bet kartais viską nule
mia. Aš jauste, jaučiu tą savo 
mažutį trukumą.

— Bet pasakyk kaip jis at- 
rodė?

— Kaip jis atrodė? Aš tątį 
negalėčiau pasakyti, tik vieni 
žinau, kad jis traukte traukę 
mane ir iš baimės visa virpete 
virpėjau, kad turi čia įvykti 
mano gyvenime, na jei ne 
tragedija ,tai kas‘įvyko...

štai ir dabar aš jo tikrai net 
negaliu įsivaizduoti, o juk ta? 
buvo vos kelios dienos atgal, 
ir tiek.: kelias dienas, vos tik 
kelias dienas su juo mačiausi 
ir štai tvirtai žinau, kad manų 
visos gyvenimo dienos nuėjo po 
velnių...

— Ne, niekados, niekados aš 
daugiau Palangoje nemylėsiu! 
Ar tik Palangoje? Daugiau 
niekuomet taip nemylėsiu kaip 
mylėjau. Tik vieną'kartą gy
venime galima tikrai mylėti ii 
tas kartas jau buvo pas mane 
Palangoje, daugiau niekuomet 
niekuomet jis gyvenime nepasi
kartos...

— Keista, dėlkb jis gali ne
pasikartoti?

— O, žinai labai paprastai. 
Tas dienas gyvenau, kaip ko
kiame svaiguly, nieko aš jo 
neklausiau ir nieko jam nesa
kiau, jis man nieko nesakė. 
Mudu vienas kitam.meilės žo
džio netarėm. Tai buvo meilė 
be žodžių, be jokių pažadų, be 
jokių susitarimų

Pranešama, kad grįždami iš 
komunistų partijos konvenci 
jos, kuri įvyko Chįcago, III.. 
“Laisvės” redaktoriai A Bim 
ba ir R. Mizara sustos Pitts- 
burghe. 1

Jiems prakalbos yra rengia
mos rugsėjo 22 d. LMD. sve
tainėj, 142 Orr St., Soho Pitts- 
burgh, Pa., 7:30 v. vakaro.

Garsinama, kad kalbėsią apie 
Ispanijos liaudies kovas, dabar
tinę Lietuvos būklę, plieno dar 
bininkų organizavimą ir prezi
dento rinkimus.

Prakalbas rengia Komunis
tų Partijos 5-to distrikto lie
tuvių frakcijų biuras.

Visa viltis moterų bal 
suose arba ginkluose
Vyskupo Gallagherio pasaka, 

kad jei Ispanijoj butų moterys 
balsavusios, tai socialistai ne
būtų laimėję dar kartą patvir 
tina tą nuomonę, kad katalikų 
dvasiški j a balsavimuose bando 
naudotis moterų politiniu nesu
sipratimu.

O jei moterys rinkimo metu 
negalėjo išgelbėti kunigų ii 
dvarininkų interesų, tai fašis
tai griebėsi ginklų.

“Dievo balsas”
Tasai vyskupas teisindamas 

kųn. Coughlino; politikavimų 
pareiškė, kad k,un. Coughlino 
balsas girdimas per Radio esąs 
“Dievo balsas”. Bet jei tas 
“dieviškas balsas” neneštų, do
lerių vyskupui iš lengvatikių 
žmonelių; tai jisai nebūtų “Die- 

bet Hitleris vo balsas”. <
Kodėl neišspręsti besiartinančios žie 
mos.kuro problemos, dabar mus leid 
žiant pripildyti savo anglinę Consu 
mers garantuotomis anglimis ir kok 
sais? Užtikriname švarumą, atsargų pri 
statymą, šviežiai iškasto 
rųšies kuro ir be jokio nemalonumo— 
patogumas visą žiemą.

Kiekvieną toną parduodame su be
sąlygine kokybės garantija, pilnas 
svoris ir pirkėjo patenkinimas.

PIRK UŽGIRTAS ANGLIS 
nsugiers (ompany

— Ji buvo laba- maloni, ži 
pai, moteris, lupose meilės šyp
sena, o širdyje velnias

— Bet tas tavo pažįstamasis 
tikras nuobradas, pepasisakyti 
iš karto, kad yra vedęs.

— Aš jo neklausiau ir neno
rėjau žinoti, kas jis! Jis bu
vo dėl manęs tas, kurio aš ieš 
koj’au, apie kurį daug^metų sva
jojau. Ar tai jo, ar tai mano 
Raitė, kad jis pirmiau vedė ne
gu mudu susitikova. O dabar, 
dabar sudiev mano jaunos die
nos, sudiev pirmoji mano mei
lė. Aš tave skausmuose paži
nau, bet pažinau taip, kaip man 
pažinti reikėjo.
Nutilo geltonplaukė panelė, nu
tilusi vėl deibė akis į traukinio 
lietum nutelkšta langą ir kiek 
patylėjusi tikrai skausmingai 
patylomis niūniavo:

—Niekados, niekados daugiau 
aš Palangoje nemylėsiu.

Traškėjo, dardėjo, erdvės 
tamsą skrodė kurorto trauki
nys.

Stambiais lašais krito lietus. 
Ųžę vėjas.

— Ir ilgu ir skaudu, kaip 
sieloje vien tik darganos siau 
čia!

Ir nėra kam ranką ištiesti.
O metai, metai gerieji vis 

slenka...
Ketėti, porėti?
Ar prasmengą visą amžių tik 

vien ketėti, norėti ?
Ir štai jau rytui išaušus mes 

busim vėl Kaune. Ir vėl tar 
nyba, šiokiadienis. Paniuręs, 
sukiužęs viršininkas mo
ralus beskaitąs. Įkyrus, 
nuobodus tautininkų apylinkės 
susirinkimai ir dėl sausos duo 
nos plutos veidmainiavimas 
Metus, ištisus metus taupai pi 
nigiis, kad nors vieną mėnesį 
turėtum savo*ir bent jį tinka 
mai galėtum praleisti, bylojo i 
nieką nežiūrėdama, kumštis 
gniauždama sau viena gelton
plaukė panelė.

Senyva jos draugė jau seniai 
ąpąuduliavo. Tur būt, nebuvo 
kas jai prisiminti, meilės kir
minėlis jos sielos negraužė...

— Laiminga, pažiūrėjusi į ją 
tarė geltonplaukė. Laimingą, 
rarpiąi sau miegi, pagaliau kąs 
jave žino, kas tavo sielos gel 
mes patirs. Kas tavo gyveni
mo verpetus pažins ? Kiekvie 
nas iš musų turi širdyje tiios 
slėpiningus kampelius, kurie ar
ba amžinai žydi ir šviečia visą 
niūrų gyvenimą, arba jie tam 
sus, kaip štai šita darganota 
naktis. Bet tai yra tikra musų 
nuosavybė, tai yra musų šven 
tinyčia...

—- Niekados, niekados aš Pa 
langoje daugiau nemylėsiu...

0 už traukinio lango siautė 
čĮargana, ankstyba rudens vieš
nią,. staugė vėjas. O šiapus lan 
go guodės savo likimu šauni, 
grakšti, tikrai kaip iš jurų pu
tos pagauta geltonplaukė, 
skaistaveidė lietuvaitė.

— Vistaspats.

Kai korespondentas paklausė, 
kodėl Ispanijos žmonės balsa
vo už socialistus, tai vysku
pas aiškino, jog Francijoje jis 
girdėjęs, kad socialistai praei
tais Ispanijos rinkimais surin 
kę daugiausi balsų todėl, kad 
komunistai prieš rinkimus įr 
rinkimų metu kėlę maištą ir tuo 
atgrąsinę moteris nuo balsą- 
vimų.

Vadinasi, jei ne komunistų 
“maištai”, tai moterys butų 
balsavusios ir socialistai nebu 
tų Ispanijos rinkimų laimėję.

Toliau tas vyskupos skundę
si, kad Ispanijos valdžią finan 
suoją Rusija ir kad ji gaunanti 
pagalbos iš Meksikos. Girdi, jei 
Ispanijos valdžia laimėsianti, 
tai komunizmas įsigalėsią® 
Franci jo j ir Belgijoj.

Vyskupas visgi nieko nepri
siminė apie tai, kad Ispanijos 

laikais dar nėra baigti reikalai! fašistus finansuoja ir visais gą- 
su velniu. Kai kurie dar ir' Ūmais budais remia ne tik ka- 
šiandien tebemano, kad kuni- Jalikų dvasiškij 
gas skaitytdamas ekzortus ga-1 *r Mussolinis. 
Ii velnią iš žmogaus išvyti.

. štai kunigų “Drauge” yra 
aprašyta:-

“Eik šal|n, Šėtone”
Rašoma taip: “šėtonas turė

jo apleisti savo auką ir grįžti 
su piktomis dvasiomis praga
ran.

“Ir koks vaizdas. Moteris 
atidarė akis, pirmą kartą ekzo 
cizmo metu atvėrė burną, nusi
šypsojo, ir...prabilo kūdikišku 
dievotumų*: “Tebūna pagarbiu 
tas Jėzus Kristus”.

“Ir tai pirmą kartą į dvyli
ką metų. Per 12 metų ji ne
galėjo ištarti Jėzaus vardo, nes 
buvo šėtono nelaisvėje. Džiąug 
smo ašaros riedėjo per jos vei
dą, kaip ir tų, kurie pribuvo.

“Per džiaugsmo valandas nei 
nejausta kaipbary oro sunku
mas, nei smarvė. Visi langai 
buvo atidaryti, nes nebuvo ga
lima ilgiau pakęsti.

“Visi suklaupė ir atkalbėjo 
padėkos maldą”.

Jei pasitaiko kai kuriems ku
nigams apsirgti nervų ligomis, 
tai vietoj ekzortų skaitymo, jie 
yra vežami į ligoninę. Ta
čiau paprastiems parapijonims 
kunigai ne tik per pamokslus 
pasakoja apie visokius stebuk
lus, bet ir per savo laikraščius 
nesisąrmatija apie tai rašyti,

■ Parodo tikrąjį savo 
' veidą

Ispanijoj prasidėjus civiliam 
karui, pradžioje atrodė, kad 
katalikų dvasiškija lyg ir lai
kosi bešališkai. Tiesa, ir tada 
jau buvo aišku, kad Romos pa
pą ir apskritai visa katalikų 
dvasiškija fašistams pritaria.

Bet štai šiomis dienomis grį
žęs iš Romos Detroito vysku
pas Michael J. Gallagher paro
dė tikrą veidą ne tik Romos 
papos, bet ir visos katalikų 
dvasiški jos. Pasirodo, kad ka
talikų dvasiškija ne tik simpa
tizuoja Ispanijos sukilėliams fa
šistams prieš žmonių išrinktą 
valdžią, bet jie visais galimais 
budais remia sukilėliui.

Tik pasiklausykit, ką tas 
vyskupas laikraščių korespon
dentui apie Ispaniją pasakojo: 
“Komunistai yra užpakalyj vi
sų blogumų Ispanijoj. Tai yra 
Rusijos intpgps. Francijoj at
virai simpatizuojama komuniz
mui. Amunicija visą laiką yra 
vežama iš Frakcijos per rube- 
žių į Ispaniją”.

Sukilėliai yrą tikri patrio
tai, prilygsta Washingtonui, — 
pridūrė prie vyskupo kalbos

Telškia pajūrio lietus, šniokš
damas traukinys skrodžia erd
vės tamsą. Sėdi traukinyje 
prie lango geltonplaukė žvali 
panelė. Ramiai žiuri į nak
ties tamsą pro langą ir tyliai, 
tyliai niuniuja:

— Niekados, niekados aš Pa
langoje daugiau nemylėsiu...

— Liautumės, — sako jos 
senyva draugė, — vis tą patį 
ziurzgi ir ziursgi!

— Bepigu tau, — atkerta 
jai geltonplaukė, — o man? 
Ech, niekados, niekados aš dau
giau* Palangoje nemylėsiu! Tau 
sparnų niekas nepakirto, o 

lt’ .man... i ......
t— Nereikėja Jbuti žiopla...
— Je, lengva sakyti, meilė 

akla ir tik vieną vienintelį kar
tą gyvenime galima tikrai my
lėti !

— Na .tai jau mylėjai, tai ir 
džiaugias, ko dabar vis niunio- 
ji...niekados, niekados, nei tai 
tyčiodamasi, nei tai įširdus, sa
ko jai jos draugė.

— Taip, mylėjau ir jau nie
kados daugiau taip nemylėsiu. 
Ką norėjau atradau ir kartu 
viską praradau! Viską įgijau 
ir kartu nieko netekau*...

— šitaip, tai ne juokais įsi
mylėjai?

— Che, che, įsimylėjau? Įsi
mylėti tai daug kartų galima, o 
mylėti tik vieną vienintelį kar-
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Ciilcago Suvleny

Entered as Second „Clasš. Mat 
March 7th 1914 at the fošt Q(f 
of Chicaflo, UI. under thc — 
March 3rd J379,

tai. Pačioje Lietuvoje reakci 
nis ^dlilįkds kuršes aai* labiau 
įytų ahtošhiiį fbrhiij. Visa 
;aį jauste Čia jaučiama ir tai 
nenuostabu, kad Ispanijos jvy- 
dąį Lietuvoje įgijo pirmaeilės 
reikšmės.

Ai* tik Lietuvoje?

lai atsistojo visu griėŽtiiiįiu. 
šiai Prancūzijos prežidėnlas 
jau viešai visai nesivaržydamas 
pareiškė, kad patys aukščiau- 
šieji Prancūzijos interesai yra 
glaudžiai susiėję su Madrido 
vyHAusybės interesais. O. tuo 
pačid metu Atvykęs vokiečių 
karo laivas prie S. Sebastiano 
uosto pareikala^b vyriausybės 
Šalininkus pasiduoti. Taigi, jau 
aiškilš kišimašis į svetimos val
stybės reikalus.

KUb šita kova; jaū įgijusi 
tarpvalstibynio reikalo, baigsis 
šiandien butų sunku pasakyti 
ir vargu* jos likimą kas gali iš 
^našauti! Tik viėtta tai 
rbdo ir dar kartą patvirtina, 
kšd Europoje gyvehame tokį 
laikotarpį, kuomet valstybės 
jhu yra gyvai Užinteresiiotos 
škvd kaimynų vidaus politine 
padėtimi ir santvarka ir kaip 
Įmanydambs mėgina tą vidaus 
santvarką viena kitos naūda> 
paveikti. Ypač, čia didėlio in
tereso rodo reakcinės vyriausy
bės ir kiekviena jų thfegiiia vis 
daugiau šalininkų rasti.

Tai^i, Europoje reakcijos nu
galėjimas aiškiai liko rie vien 
tik kurios ribfs valstybės pri
vačiu reikalu, bet ta kova įgy 
ja tarpvalstybinės reikšmės. 
Ti?i> pačiu girtista gyvas reika
las visOS EUropos demokratijos 
bendradarbiavimas ir demokra
tines santvarkos Valstybės 
jaU, aiškU, privalės tarp savęs 
ieškoti glAudžių santykių. Aiš
kiai jaii matoma, kad reakci 
hėš santvaVkoŠ valstybės pra
deda ne juokais jiihgtiš tabp ba- 
vęš. §taį, Italija jau Aiškiai 
šayo.i.AimbAfįjĄ {itodVlųvokie- 
Čiams', lėnkai jaii iiuo Šbniau 
pritaria Vokiečių UŽsi’eHio poli-

Vengrija iš Senų laikų 

šių dienų Austrijos politikė taip 
pat pASViro į vbkiėčių piisę;

Reikia laukti, kad PrančiizL 
ja Visai iiedVipHišmiAi pradės 
glaudžiai bendradarbiauti ir i'eš 
koti demokratihčše valstybėse 
ryšių, į ką iki Šiol mažai te
kreipė demešiO; štai Škšridi 
navų idėriiOkratiŠkbš valstybės 
iki šiol maža ką bendro su 
Pranciižija tūrėjo. Baltijos 
valstybėms tektų tik eiti su de
mokratinės santvarkos valsty 
bėmis. Reakcinė Vokietija nė 
vienai iš tų valstybių nieko ge
ro nežada ir tik visą lAiką įsi
kandus. kad jos kultūros esą 
čia pėdsAkų įtodėl jai privalu 
tuos kraštus ateityje tvarkyti.

Jei greit prasidėtų visai ne
dviprasmis demokratiškos Eu 
ropos valstybių santvarkos glau 
dtiš, nuoširdus bėndradarbiavi 
mAs, tai Baltijos valstybes paš
liję į Ši t į vAlštybiį pūsę savai
mė pakeistų savo Vidaus poli
tikos dabar ešArrią santvarką, 
arba bent žymiai ba'šiH&rytų 
blaivešriiš gyvenimas, kuHs 
palengviritų kovą ū‘ž gerėsnį 
darbo žmonių rytoj į.

Bet visk tai pArėiha ntio Bri
tų imperijos laikysenos, kliri 
iki šiarii laikui Eifropoje grei
čiau padeda Stiprėti reakci
nėms vyriausybėms, negu rilio- 
širdžiai bėhdradArbiaUja su de
mokratijos Valstybėmis.

O tuo pščiU ttietii PAlėstiiibja 
arabai neabejotinai italų ir vo
kiečių pusėtinai remiaHii mėgi
na kilti vprieš anglų tenais ve
damą politiką..

Tai tokiais šunkeliais • dabar 
eiiia Europos Valstybių politi
ka, kliri iki šiaih laikui nieko 
gero vis dar nėŽAda, o tik Ver
čia VisuS Stipriai susirupihti Ry
tojumi; neš karo šmėkla Vis 
labiau, daros drąsesnė ir gaha 
atvirai visur rodosi. O šitos 
karo šmėklos baubas didins 
Europoje miltirinę dvasią ię 
kartu stiprina reakciją.

— Para Beitam,

a oonapartizmo ke- 
stengiasi “legališku
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ir siekdanias io tikšlb, 

visus, is kiirių gali kilti padi- 
priešinimai jo ambicijoms.

Veikiausia, jtdip ir yra.,’ Nėš 
juk šaudyti Žihbvjėvd, kamė-

16,364bendp
tinių teisių, kurias suteikia 
sovietų piliečiams naujoji 
konstitucija, Stalinas nori 
įgyti tokią poziciją, kad jisai 
galėtą padaryti konstituciją 
savo įnagiu asmeniškai savo 
diktatūrai, sustiprinti; xNės 
sovietų piliečiai negauna lai
svo politinio apsisprendimo 
teisėk ir bendrai organizaci
jų laišves, 6 be Silbį teises 
Visos kitds toišeš baiifeka be 
vertės. Oolitinis nioiippblis ir 
vadovybė visose legališkose 
organizacijose ir valstybės 
bbi ihufelpalitdtiį įstaigose, 
tai^i i^ teisė valdyti spaudą, 
kontroliuoji susirinkimus: ir 
t. t. y yr^ komunistą partijos 
rankose; tp^ partij os, ku
riai Stalinas atėmė visą ga- 
!ią; kitaip sakant,. tas teises 
Institucija palieka pačiam, 
Stalinui.

“Bet jam da yra vienas 
pavojus konstitucijoje, tai — 
slapias balsavimas, kurį gali 
panaudoti darbininkų masės 
koVai dėl ' savo teisių. Štai 
dėlko jisai, dabUr ^kiibiiikĮl 
‘sulikvlduori’ vlšuš ttidŠ, kd- 

* rie galį' suorganizuoti masių 
kovą. Jisai gabena BuriaiŠ 
sdcial-demokrdtiiš į kbrtcen; 
tracijos stovyklas, ir jisai 
skubinasi išnaikinti paskuti 
hiuš sįniiošitiš bolšėvižhid 
vadus, kiirių Vąrdąi ir nepri- 
tarimas jo politikai yra žino
mi masėms. Jie galėtų pasi- 
darjrli pavojingi priešai jo 
SiekihiUi Su konStitUčijoŠ pa- 
gelba įgyti neribotą galią.” 
žodžiu, bands inaho, kad1

Įiūr; t. y. ' L . ...
būdu” patapti ąEšbliutiiku vdl- 
dovū, ir siekdanias to tikslo, 
jišįi be pasigailėjimo triuškina 
visus, iŠ kurių gali kilti pasi
priešinimai j b ambici jbriiš. .

Veikiausia, s taip ir yrą., 
juk Šaudyli Žlnovjeyį, kame- 
rievą, Smirnovą, Eydokiiifbyą, 
Sčkoskį ir kitus . senuosius 

ėvikuš nebhvo jokio reikri- 
lo, jeigū jie riet ir “darė są 
mokslą” priešStalino gyvybę, 
jie biiyd , šūiinti, ir galėjo būt. 
visam ariižiiii uždaryti kalėjimo 
arba ištremti i kokią nors kon
centracijos stovyklą. IŠ lenai 
jihriis nebūtų būyę jokios pRo- 
koį p^gti iį^ulli Š^iną...

Bet kaipo įdėjimai priešai j le 
galėjo būti pavojingi diktatb

A I 
konstitucijai su slapto bAlsav* 
žho teisę, darbiriįhkai iR ūkinin
kai galėjo Rinkti tų bolševikij 
pritarėjus į sovietų parlamen
tą. Ir ką Stalinas darytų, jeigii 
tokių “priešginų” butų dari? 
Jšrilikta? Ąrešuoti juos? feėt 
tdoriieV kiltį višArdė pasaulyje 
ŠkhildalAs.

Taigi geriausia nuo

valdžią! Likusi dalis tertkft 
101,73 valsteičiams, įtaigi nia- 
žiau kiekvienam kaip po vienį

tokį pats žemės plotą valdo 
853. žemvaldžiai, o likųsiį valdo 
42,482, kuriems tenka vos p?<

MtARiioNAI SUTEIKEI “PRI- 
PAŽINIMĄ” FAŠISTAMS

“Draugas” įdėjo žinią, kdd 
Ispanijos sukilėlių, komiteto pir
mininkas, gen. Cąbanellas, iš
reiškė padėką Vokietijos na
ciams už pagelbą, kurią Berly
nas teikia fašįstiškiems sukilė
liams. Prie įtos žinios Marijonų 
laikraštis pridėjo tokį “paaiški
nimą”:

“isbariijds tikrįioju prezi
dentu yra šukilėlių skirtas 
prežideiiths ^eh. M. Cabane- 
llhs, bet ne radikalų Ažaria.” 
Taigi Chičagos Marijonai jau 

suteikė “pripažinimą” Ispanijos 
fašistų “Valdžiai”. Tik nežinia, 
ąr tas pripažinimas yra “de 
facto”, ar “de jure”.

STALINAS T^bRL PASIDARY
TI ABSOLIUTIŠKAS

VALDOVAS
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Cacrės provincijoje beveik 
tokį pats žemės plotą .Valdi) 
^53. žemvaldžiai, o likusią valdo 
42,482, fcurieriis tenka ,yos p^< 
vieną trečdalį ha. žemės!.

Čiudad Real provincijoje iš 
yį^s į?7175^4 .ha. ž^ės 1^293,-

usią valdo 85,080 valstie

tikrai įsidėmėtini škai- 
Taį tię skaičiai, kurie 
valstiečius be atodairos 
kovoti ūž savo geresni 

rytojų. Juk liaudies frontb 
vyriausybė skubiu įstatymu no
rėjo pradėti žeinės reformą, o 
kAip klir V&šlie&lli riet patys 
š'AVo atsakomybė šia žemes re 
foįhią prAdėjo vykdihti;

kais gi bi?Vd tie stambiausi 
žemės Sayiriirikai ? . I,Tgi vie- 
ntibjiyiįai ir stambesni aimijbšl 
kariškiai; štai kas verčia tuos 
valstiečius kovoje būti kartais 
rie vien tik . nArsiAis. bbt kar 
tais pametus lygsvarą, būti ir 
žiauriais. Toje kovoje jie kaip 
klH* Viskį Hbri Sulyginti feu. že- 
riiė; kO tų stambi^ šAtnnihkų 
lizdų nebeliktų jokių pėdskkd*

TŽi tokia vidaus padėtis, 
tiibstėiklin į tlžsiehio kai.kii- 
ridos politikos Brliožus. Tam 
tiftrk SutAbtiiril padaryta pre
kybos reikalais. sii Braribtteija 
Ispanija pasižadėjo . pėr ŠAV^- 
teritorija; reikalui išlik ūš, pra- 
leištiį Praricliznbš armiją iš jos 
koforiijiį. Vokiečiai šita) aiš 
kiai sūprato, kad šitas sutar 
tieš įiiriktaš prieš juos yrA hu 
kreipias, ilik tik vokiečiai ph 
širyžį piilti PrAfcužija, tai ko- 
kfėHis kįtiėrilš rėikalūriiš britį 
Fėlkaib PrariciižįjAi šįvo kolb- 
hijlį įrrhijį p'aręigįbęrili pbi 
Ispanijos teritoriją į Ėtirbpį.

Anglijos kpnšefvatdriai taip 
pat 1 nėra. užiritętėsuoti; kac 
PrAHbūŽlja iriiiitAriiiiai butų 
tiėk įajėgi; kūd fAlelų Viški s'a- 
varAnkiAi Europojb vėst' šavo 
politiką. ItAlamb prAdėiuš įbit‘ 
į AttimėsHiuk sąlil^kiuš šii vb 
kieČiAfA šitAš šiltartieš įiiihklaš 
taip pat pAšidarė he Vlšai mh 
Ibnuš. • . ; ,

šitos• Apiihkybėš dar labiau 
vertė vokiečiu® sėti JspAhijojO 
nžšitenkihinią iĮ pradėti ieškb 
ti tokių gfeiiėVdlų, kurie- sutik
tų sukilti prieš teisėtą Ispani
jos respublikos vyriausybę 
kartu, jau dAbar aiškėja, pra
sidėjo iš Vokietijos slapta gink
lų .kontbaban’da Į Ispaniją.

Taigi, Ispanijos rėvoliifcija 
greit įgijo tarpvalstybinį po
būdį.

Sukilėlis generolas FrAriko 
yra nedviprasmiai pareiškęs 
kad jei jis sukilimą ptakišiąš, 
tai sūdarysiąš tokią kohiplika 
čiją, kad turešiąs kilti karas. 
Be to, kitomis žiniomis, jis yra 
pažadėjęs vokiečiams perleist’ 
kai kurias Ispanijos kolonijas.

Ispanijos įvykiai tūrėjo ir 
Lietuvoje didelį Atgarsį; kuris 
nuaidėjo VisAme pasaulyje 
Rrancužijoš reakcininkų špAii- 
da paskelbė tokią žinią būk 
Lietuvos Užsakytų keturiolika 
sunkių boriibanešių Aėrbplahų 
Prancūzija spyrė juos Lietu
vą pasiųsti Ispanų vyriausybei. 
LietūvA buk jaū riet hbrėjusi tai 
padaryti. Kiek jos tikros, 
kiek toms žiloms tenka tikėti, 
suriku pašakyti; . bet tottiš ži 
nioms šiokio tokio pagrindo gal 
galėjo būti..

Bendrai Lietuvoje iki šiol 
visi Ispanijos įvykiai sekami 
su nepaprastu atsidėjimu. Ne- 
tenka visai abejoti, kad Lietu
vos pažangioji, visuomenė hori 
ir linki, kįd Ispanijos Vyriįu- 
sybč nugalėtų sukilėlius. Juk 
Ut aišku; —- jei ispAhijdš šu- 
klięllai Įdirtfeš, ĖŪroppjlę reak
ciją dar Žyiriiaū SuStiprėS, o 
f;artu naciškos Vokietijos ape- 
itAi dar lAbiau padidės. Tai 

suprantama, kad Klaipėdos 
kraštui tuomet dar butų dides
nio pavojaus. Sėt ne vZen til

■■■■■■■ Visoje
ĘuOpoje dabar Ispanijoj rėika-

tijose, ne Chicagoj, 
paštu: ]

r:-------  $5.oo
inesiams ...............—. 1*50

Dyirią, mėnesiams _______  1.00
Vięnajn mėnesiui _________  175

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
z, v (Atpiginta)

Metams _____   $8.00
Pusei metų -----------------------  4.00
Trims mėnesiams ........   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moriey 

OrdSrlii karfU šu ūžš&kymu.
n- 4 ’ 1’4 «« KM Vi. \'W SM r* 8 '■

e acc of

050 tenka keleliu žemvaldžii 
o
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Naujienos eina kašdįįąl .išskifiaiif 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bėą- 
drovS. 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. takai m

Hooveris nepopuliarus

Btivęš prežidfeiitds Hooveris etai* vis neatgauna rfd- 
vo jUkoš į5blitikdje.: Jisai bAndė jpaifnti į savo rankUs 
vadiivjįB^ reįiliHiicohiį partijoje, bet dauguma tos pdr- 
tijoą ymejųjiijo su juo susidėti, nes jie žino, kad jo 
vardas yra nepopuliarus.

Šį Atilt^dieriį būto kandidatė nominacijos penkiose 
valstijose į įvairias vietas. Vienas iš ttį kandidatų buVc 
Geotgi H; MBš’ėą iŠ Nbw HUmpšliii’e valstijos. Jisai yra 
buvęs &abar vėl norėjo gaU-
ti republiKonų partijos nominaciją j. senatą. Šitą kan
didatą indbišd^b tiodteHš. Bei bdlsaviimiose Moses pra
laimėjo. Jį sumušė kaiididatas, kuris neturėjo Hooveri'o 
ihdoržlvlft& C

, reikia abbjoti, JaV tiooveriš
bus ‘ į&bČMMs fedkMI į)ikl<klbdš M re^Ublikdnų kandi
datą Landoną. Partijos bosai veikiausia prašys jį ge- 
mu patylėti;

Brooklyno rubsiuviai dedasi prie 
Darbo Partijos

^rpoklyrie, kdip matyt iš spail-; 
dos pranešimų, Jaū Fašoši pHe Ddrbd "Pdrtijoš ir orga
nizuoja jos skyrius dirbtuvėse. Šitame judėjime aktin
gai dalyvauja ii: tfe rubsitiviai, kurie pei? metų metus 
ditB8 štį kbniunistais. Ahą dieną įvyko tuo reikalu sid- 
vykĮU įirtftjilinkų ir febtyisijų šuširiiikiiiikš, kdriaftie 
tvHRkį vedė “laisvietiš” BuiVydaš.

barto Partiją New Itorkd valstijoje, kaip žitiojįH, 
įsteigė pažangiųjų unijų — ariialganięitų, riibterų rilbų 
sidvėjų, kailiasiuvių ir k. —į vaaaiF.. friė jos prisidėjo 
taip pkl ir Socialistų “šėribji gvardija”, kuri Ši j yašdriį 
pakilr^dkĮ iš oficialės Socialistų partijos, kubmet 'Nor- 
mdftb ThoMso kontroliuojama hačibnąlio ėkžėkųtyvio 
kottiitet (d dabguma siispehdavb Nėw Yorko socialistų 
čarteri.

komunistai pirma labai piktai niekino tųbš “send- 
sidš gtdrHijds” šalininkus, vadindami juos ir šiokiaiš ir 
tokiai, jfet dabar jad jie patyb stoja į Darbo Partiją 
kdribjb “sėnbji gvardija” vaidiria įtakingą rolę. O Nbr- 
manUi Thdnlasui, kuriam jie seiiiabs labai gerinosi, jie 
ddbHr vis dažniau ir dažniau duoda. Vėjo.

DUtatkorpordčija ginkluoja Vokietija
v-

Sendtp Amunicijos komisiją, kurios pirmininkas yr'a 
šekatonus Gerald P. Nye, susekė, kad garsioji Du įtoht 
korpdracija .ir kiti amunicijos fabrikantai Amerikoje 
priklauso HijižihiškUi karo pabūklų gamintojų sąjUn^ai, 
kūįi Apginklavo Vokietiją ir padėjo Hitleriui atsteigti 
militarinę Vokietijos galybę Europoje, šituos faktus 
'senato komisija išdėstė šayb paskutiniame raporte.

Pereitą savaitę ištraukas iš tų. raporto paskelbė 
New Y.orko SOclalištiį skVhitra^tis uNėW Leader”. Va
kar tuos faktus paskelbė visa Amerikos spauda.
f A gėhątbriąuš Nye komisija iškėlė aikštėn, kad Ė. 1. 
Bu. Pont dė Nemours & Co.,_ turi įdėjusi $892,671 į Vo
kieti jos ginklų trpstą. Du Pont iorpbracija, anot to ra 
porto, kbhlMliiibjd T.98 nuošimčių akcijų Vokietijos di
namito kompanijoje ir yra įdėjusi daugiau kaip milio- 
ną dolerių j kitą, vokiškų chemijos kompaniją. Ta kom- 
panija pristatihėjb giriklds rie lik Vdkieiijbš VAldžiAĮ; 
Bbt ijr JaįjbhijAt 4 ., . •
t Tdigi jįJAęirbdp, kad AmbHkbs kApitalės ApglnklUvb 
ybkiėiijd'š faŠižmų, khbiš sutFem^ė Vetohlėš taikbš šti- 
tAtlį il* iiŽtfatikė k'Arb paVojų ant Europos.

čia reikli įjdštobbti; kdd Du P'biit kompanija ublidi 
remih .lepdblikonų pdbtiją. Jos Savininkai buvo Vieni iš 
pirmųjų 'sdminytbjd “Laisves Sąjungos” (Liberty 
League), kuri veda smarkiausią kovą prieš Roosevelto 
naująją dalybą. x _
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Senas Rusijos socialdemo
kratų (“menševikų”) vadas, F; 
Dari, kuris 1923 iri. buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos ii? 
dabar; gyveną Paryžiuje, para
šę atvirą . laišką keliems pažan
giems Vakarų Europos laikraš
čiams, išreikšdamas savo pasi
piktinimą kruvinu Stalino tero
ru prieš opbžičiją. Jisai sakb, 
kad kaltinimai priėš 16 šėrių 
bbIŠfevikų; kurie bUvb riėšeniai 
šušAŪdyli Maskvoje, riebu vo 
teisme įrodyti, kadangi t(^jė by
loje —

“Nėra nė vieno dbkūmėri- 
to, iiė vieno aiškiai inkrimi- 
nuojAiičib daikto', 
tikro fakto apie 
nužudymo plahuš, 
žiausios pastangos 
prieštaraujančius 
mus, kurję, buvo

..■ teisme, ir v^j-tik dū^liudi- 
• 'Pinkai’, kurie buvo atgaben

ti į teisino' salę iš kalėjimo 
ir kurie turės stc<ti, kaipo 
kaltinamieji, ‘antroje’ tero
ristų byloje prieš patį teis
mą. ViiSa procedūra susidėjo 
tik iš piktų beridro pobūdžio 
frazių iri kas nuostabiausią, 
aršiausių savęs išhiekinilrių 
ir ‘prisipažinimų’ pūčių tei
siamųjų, be nurodymo jokių 
detalių, liečiančių jų ‘nusi
kaitimą’'.”
Iš visos bylos eigos Dan 

sprendžia, kad tai bUvo nė teis
mas, bet iš ankšto prirengtas 
planAš nužudyti Stalinė oponen
tus, kartu dar juos Apjuodi
nant, kaipo “niekšus” ii* Hitle
rio žvalgybos tdlkiriinkUb. Bęt 
jisai klausia, kodėl Rusijos dik
tatorius dabai? staigiai sumanė 
išskersti tuos bolševikus, kurie 
buvo artimiaūsi Lenino drau
gai ir beridradarbiai ir padėję 
jam steigti sovietą tvarką ii 
organizuoti komunistų interna
cionalą? D’An’as mano, jogėi tų 
žudynių tikslas tai — visai iš
naikinti Rusijoje opoziciją, kad 
paliktų absdliutiška . (be jokių 
suvaržymų) viehd Stalino vaįr 
džia. Savo aąnieniškAi valdžiai 
sustiprinti Stalinas norįs pa
naudoti, ir tą naūją kohstituci- 
ją, kurią. lapkričio mėnesį tu
rės priimti sb'viėtų kohgrėšas.

“bemo&rKtiji»s” skraiste įeš- 
įįiotižmili įiriderigii

F..pan rAšo.: s. ‘
“Bet kodėl Stalinas šitdip 

naikina sehiibsiiiš partijos 
vadus kaip tik prieš tai, kri- 
da bus išleista naujoji kon
stitucija su visais demokra- 
tiškąįs jos “prismokais” ? 
Kodėl jisai kaip tik dabai’ti 
riiu riiorii^ritū riutrąūkiA visus 
fyšiliš; kūrie jį dai? viš te- 
bėjųrigiA M sėribmis bolše 
vikų pArtijos tl?adicijijriiis ir 
jos praeities istorija, su 
tarptautiniu komliriistų j ddė • 
jimu ir bolševikų revoliucija, 
lygiai kAip, hTapol’eonAs, kiii?įs 
kitąsyk nntratlkė ryšius su 
jak'opįriiėČiAIš, iš kurių jisAi 
buvo kilęs Jr pasiekęs galią?

Taigi geriausia nuo tokio 
hėšriiį^Ūmo” Kpšišatigoti; bū 

tokŽrit špraridils bpožicibiįie- 
riams, pirma nėgu įėjo į galią 
“dėthokratiška*’ konstitucij ą!

(j kįd iriihiosė riėpašiliktti 
apie šūšaūdytūbŠiūš gerk at- 
miritiŠ, kaip Apie kankinius, žti- 
viisiuš ūž idėją, tai jie buvo

ižicibriie- 
_ _ . o į galią

Į
O kad niiriibšė nepasiliktų 

apie šušaūdytūbsiuš gerk at- 
miritiŠ, kaiį Apie kankinius, žti- 
viisiuš ūž idėją, tai jie buvo 
priybršti iŠbiautoti save teisme, 

visokių 
‘galėjo 

šukAiybiti ŠtAlinb žvalgyba.

“prišipažįstAbt” prie 
niekšysčių, kbkiHš 1

Tai 
čiai., 
verčia u * .eiti ir

XV-. -J . e

geresni

f6j 

žefes Savininkai ?

nė Viėrio 
tariaihdš 

nė mą- 
šutaikyti 
pareiski- 
padaryti

Ispanijos Įvykių 
Akyvaiždojė

J. #'—»*♦**

*■ ' - ---------

Štai kaipidlgai, kokiuose sun- 
kiubSe škaųšmUoSej, kbkibsė be- 
ghlįhėše kančiose gimsta tšpa- 
hi j os nųobaikib j i dfeinok^atij a. 
Tegu dar šiUndieb neaišku kaS 
laimes. Tėgti laikinai bbs su- 
ijhitiždyfadjiiaUdieš frontas, te
gu laikinai biįš dėinoraližuotas 
isbdnijbs proletariatas, bet ši
tokios kovos be pasėkų nepasi
liks; Vis dėlto kada nota •demo
kratijos idėja paims viršiį ir 
Madride skaisčiai plėvešuos 
laisves veliHva.

Bet kur priežastis, delkb toks 
kietas Ispanijos demokratijos 
užsispyrimas, dėlko gi ji iki 
šiol nugali net i® Maroko atga
bentus svetimšalių legionus pa
vidale yiso pasaulio avantiūris
tų, reakcijos, liekanų, tanie 
skaičiuje net rusų juodosios 
armijos karininkų likučius ir 
juoduosius maurus!?

Kokią jėga stumia Ispanijos 
valstiečius, darbininkus ir šva
rią kilnią inteligentiją nepasi
duoti generolams Sukilėliams ir 
ždtbdt iki galo kovoti ir toje 
kovoje įnirti. Jtik kova Kiškiai 
nelygi. Ispanijos reakcininkai 
yra visos. Europos reakcijos 
gaivalų jau viešai remiami; Vo
kiečiai nacionalsocialistai siun
čia tenais savo karo laivus; pa
deda išsodinti svetimšalių le
gionus, Italijos fašistai Siunčia 
tenais savo IKivyną ir, het Ang
lijos konservatorių dalis šitiėftis 
Įvykiams nėra neitralųs ir tdip 
pat viename ar kitame phVida- 
lė sukilusiems generolams iš
deda;. Tad iš kur. pas Isp'anijbs 
demokratijos šalininkus Atsi
randa tiek drąsos, ir ėhėrgijds 
grufntiš beveik prieš visos Ęu? 
ropos reakcijos pajegas ? štai 
dirstelkim į Ispanijos ūkiškąją 
būklę. 6 ji daug mums pasa
kys. Mes suprasim tuomet dėl
ko ugnyj e plešką vienuolynai, 
dfelkb .Skardžiais žėniėii snieiiįA 
Ispanijos dvarai. ;

Jsįfeiriijojė proietariūt'ds vi- 
šuomel žiauriai biiVd sako ii

V • . • • v •užsienio kapitalo išnaudojamas. 
Ispanijbs darbinihkas visą savo 
amžių mito svogūno, ir menko 
Vyiio phsbiinkiu, Ūi jb kasdie
ninė buvo duona. Ir be to, čia

ne taip> seniai > buvo dar 450,- 
000 nuolatinių bedarbiiį, kurie 
jbkios pAŠKlboš iiėgavb ir 26(j,- 
06o pušiHU bėdUtbių, kiirie per 
savaitę ‘dirbo tik ■Vienį kitą die
ną. Liaudies fronto vyriaūšybė 
pfddėjo sitaiš bedarbiais rūpin
tis ir teikti jiems) darbo it mo
kėti pašalpas. Liaudies fronto 
VyndūŠybė šaVb šūmania ir 
griežta finaiišiį politika Emisi 
jos banko aukso atsąrgą pake
lė iki dviejų miliardų dviejų 
šimtų tuksiančių pezetų, tiio 
metu kaip seniau vos metai 
prieš tai šita atsarga visu sjm- 
tu milijonų pbfbtų buvo mažes
nė. Arba vaizdžiau tarus, auk
sinių pezeto kursas buvo lygiis 
100%„. o šeųiaii jįš siekė įle 
pilnų bo%. Ispąmjds eksportas 
paskutiniais metais buvo visai 
sumažėjęs. Jis mažesnis buvo 
už importą beveik vienu miliat- 
du pezetų, tuO metu siais me
tais jis. padidėjo beveik visu 
5’0%. Liaudies ironto vyriausy
be čia ėmėsi visų. griežtų priė- 
inohiiį, ,kąd savo krašto, gamy
bą pakėlus ir iš kitur eksportą 
sumažinus., Nedarbas staiga 
mažėjo. Bet visa tai šukele 
didelį nepasitenkinimą užšieiiy- 
je, ypač Italijoje, kur r nema
ža savo prekių či'ą injpprtuoda- 
vo, of kartu vietos pirklių tarpe 

f nepkŠitebkiiiį- 
nes jų prekyboje milzmiš- 
garbiai sumažėjo. Viso

kie. kpmdvbjąžeriąi ir kitokie 
šyetįmsalIsLi tarpininkai, dail- 
įiąiiįiai .. vojcib'čjįai, Ispanijoje 

ą Veikti. Jie 
pradėjo drumsti vietos gyvenk 
mą, pradėjo kurstyti žmonės 
prieš demokratine . respublikos

iš kariuomenės atleistais; bet

ir kilo didelis , nepas 
mas, ’ ___ _
į*. 'A‘v'4 k-*'**' .n*Zj.į.ki uždarbiai sumažėjo, 
p f' - : - Ty? u, ?i. jsA • a “j oi n < *

šyetįmsallRi I
jaū nebeturėjo t.- t .i.*-. p {.u

irią, pradėjo

vyrikūsybę. Jie šnabždėjosi su

vąlšliėčių jjddmš. štai, Sevili
jos ^fdvlAĮijžje. kiii* Aatiįk, & 
nt afšlddši miišiai^ it i,Š08į- 

hfc fehttrd . žemės 
W HHJtiAiisfe i,i(6š
žemvaldžiams ir tik 4(1 tos 
žemės valdė 45,859 valstiečiai! 
Pikti įsiVaiždubti koks Čia kl
ibėjo būti škurhaS tMį) yMštie- 
čiy! Jaenos provincijoje iš viso

tikai.
bendradarbiauja su vokiečiais.

jVfpt.fi


Jatiriihias Kaune

V1S0-

P.Utch Sch.uitz Capone

O OAY

Jack Diamond

TOWN CRIĖR

kenai uz

PAUL schulze biscuit company

DĖPARtAMĖNTA

UZ 
uz

riję iškelti; 
či'Aniš tejlk

24 Svarų 
Maišelis .
5. Svarų
Maišelis

173'9 S. Raištelį št.
CHICAGO IEL;

6 uncijų 
džiarai

ir apie
i Vien

i^enktadiehis, nigs

kalai tarp Vokietijos ir Lietuvo 
vis »»• «* 
sai

isi kiti vis rrii 
fe jdkiij parla- 

įdorfiU.

jau dabar

ilUMĖ FRtllT

COCKtAIL
8 uncijų kenai

|vAiRiAuSi cookiAi 
VHŠ KREKĖS ....
BtJTTER COOKIAI

1 svaras 19c 
X * *.

8 unc. pakelis 10c 
... 12 uhc. pak. 15c

RAlkYTI lašiniai 
sv. jakelis į

'VVUsoii 
Fbankfurts

Lavtrel LAŠINIAI 29£ 
. ..Visa paltis ar. pusė. .

eik nepaStĮebia- 
Tik kaip kasmet tą dienį

SAUSI CIBULIAI
5 svhrai 1O£ 

PYČBS
4 svarai 25£

Slinkiai ORANŽIAI
TUZINAS 35<

Raudonos ar Ėd(tos 
BULVES ...
KOPŪSTAI

ergyvena. : Č slibrid 
įife, rriįis, dvylika bu

tiiji ilįai hėgal^s tverti. Vis- 
vien vyriausybė bus priversta 
Suleisti iš kituri maisto pro- 

ttktlį. Atvykę, vokiečiai tik 
apie maisto reikalus ir apie jų 
kainą tekalba

Kiigšėjo pirmąją tfieiiįį 
j e Lietuvoje prasideda visose 
mokyklose iriokštąšr tai mokslo 
metų įrridžid. Tų . dieną Kati
nas staiga pajaunėjo. Tūk
stančiai j Auririolių iri vaikų grį 
žo vieni iš atostogų, o kiti Iš 
kaimo suvažiavo į kaitrią. Mie
štas pasiddrė žVttliai linkšiMeš-

unIversal

Miekas
Aukšti o į 
kenai  O už ■

ifrilE EEE

PYCEŠ
Ptjšįvkfiš

3 8 uncijų J 
kebai ■

MOTERYS...

SĄRAMI COTTO 
23č . svaras

gel yrą,žydų: .zydąi visuomet 
yriŪ ,tl8ow. .nacionalistiniai riii- 
sitėife.^Žll bėt. kiiri kita tau
ta, todėl jie savųjų likimą daug 
jdillril'Mi1 G 
dytijjij
vo žydų tautybės vyrų. Be 
to, jų Ihripb.Buvri vienas ii* lie
tutis, ’ tai Pikelis nUb Rokiškio.

‘(įžrierolo Pųtnos likimas irgi 
kAm fedva suka

žymiausieji gengšteriai, kiirie liko siiriaikinti dtba atsietu 
rė kalėjime. Nerijos riįšiėš gangsterių vadas paprastai stengia 
si pridėrigti raketą legališku bizniu.

iškų ne- 
šusilaiko 

mokytis*,.

parldthelild; ciabari jo visai ki 
tartie prividdlė šttsiladkė. kitoje 
santvarkoje. rinkto ir. kitoniskt 
budu bendrai susitvarkušio. 
kdip dabdr bU3 l ėni to ilgai prie 
naujo įaHątftfefttb rėžifcB Lie
tuvai gyventi butų tikriausiai 
suriku spėlioti. Visa tai. pareis 
ntid krašto {VMritį . Jiajegų ir 
įvriiriios idėaibgijbš įt’dkbs Ali 
giriio. Bet toje kovdje daug 
riuleriiš ir užsienių gyvenimas. 
Jei augs ir stiprės užsieniuose 
demokratinis judėjimas, tai jis 
Sparčiai bujos ir Lielilrioje. (

Ši tas T Lietuvos parlamentas 
pus kiek reikšmingas, kad daug 
buvusių intrigų pdciij tautinin 
ktį tdrpė dabar persirtieš į šei 
mo užkulisius. .

Galimas daiktas, kad tautinin
kų įteka kriipo tokid lyriku- 
sybės sferose gal bent kiek 

šiek tiek Čia

rofnis žimo 
, ; j, iv t., i l .gimna

Pakelis .............. fc«VW
Tokia pat dydžio pak. 1c 
ABUDU už .... 2| gsybės sferose 

sumažėti ir i 
galės Veikti seilhas;

Beje; šeimb atstovi tarpe 
yra, daug ir buVlišiy...taip. 
daug kas iš seimo atstovų se
niau prikldiisė kiloriiš idealo• ’ 
giriėms grupėms, daugiaušiai 
tai bene bus buvusių iŠ krikŠ 
čionių dęmok.rątų, yra keletas 
blįyųšių liriridiriiilkiį ii* kitų.

Tik tai vienas iš Atstovų tar
po yra, kuris buvo pąsktitiriia’ 
mę seime, — 
fiauji žmones 
mėiltdriiiiU trd’di’cijų. įdorfid. 
kad seimui, susirinkus jo- vfei; 
kimo pirmąją di'eilį ftbt vielos 
tautiškos organizacijos ner&io 
reikalo iškilmiriglart bet kiir 
nors pasirodyti. Visa praėjo 
ramiai, bą jokių žyihbsHių iš
kilmių. Tautiškoji spauda da- 
b'ai* Ikbrii stengiasi seimo reikš- 
rilį iškelti; o kitieinš laįkrrtš- 
či'rimš tefika tas jų rtiintis prie
volės kėliu atlikti, tdi yra pa
našios riisies štVaibsniai visuo
se laikraščiuose turėjo bliti 
įdėti. Ai* ilgai ii* ar iŠ viž^

D^kai. Balohds 
sd kiekvienu pirkiniu

Iš Prūsų Lietuvos dabar la 
bai daug žrndnių atvykstą į 
ąrtimiausiuš muitinių punktus 
Lietuvoje, pa valgyti. . Mat, čia 
žymiai pigiau ir visko^ galimA 
gauti. Tik dejuoja, kad ne
duoda daug pinigų su savim 
pasiimti.

Atvykusieji vis vienu žod? 
£ių konstatuoja, kad pasKutiniu 
laiku su maistu Vokietijoje vis 
darosi sunkiau. Buvę lyg vie 
nu tarpu palerigvėję, bet dabar

^rijętikiėfis; pasattlid bliiripi^dpš 
dalyvis Lubinas, dabar vąžine- 
j$ .LiėtuVoŠ pajiirio ktifbi*tUųsė. 
Sako, kad Lietuvos pajūrio ku- 

portininkui Lubi
nui, tiek jo žmonai labai patin
ka. Lubino tėvas kartu atvy 
kęįs į piltuvą su savo įšųnumi 
aplanke Lietuvoje savo ir savo 
žmonos visas gimines. -

Adv. Borden

Lietuvoje taip pat Viėši Clli- 
riagietiš advokatas BagdŽiuhas- 
Borden; kiirig &a pttšėtiriai rėk- 
lambojaši. Jiš Lletdybjb bus, 
rėgis; iki Spalio hiėrifešib: Lie
tuvos advokatų tapyba Bdghžiii- 
rią-Bordeh įgilina šaVb Iškil- 
mingartiė posėdyje. MaL Lifetti- 
voje joti įšigdlėjd tokš papro
tys; kad amerikibdbš prbfėšib-- 
naltlš LiėttiyOš . ^bfešibHfilki 
Viėrtti ar kitti budu iškilmingiaii 
priima.

KAuhė seniau voš tilt keletį 
dienų viešėjo, iš Bostono advo 
katė Žalpienė, kąri tarp Lietu: 
vos advokatų paliko labai gra 
žų įspūdį ir daug gerų prisimi
nimų*

A$lė actootUteš š^lhiebėš ai. 
šildHkyriių į Lielilvą rase visi 
Liėtilvdš laikraščiai.

jau galite gaiiti hinw, padidintą ir 
pagei-int^.

Valgiu Gaminimu Knyga
Kaina šū persiuntimu tiktai $ 1.1Q

THE <aAt$G«TĖja
NOW-SITS B£H>Nę>A PE6»</4

Ir taip, atro 
ądieniriė buk 

ai yra pirmaeiliriiai reika 
— sočiai pavalgyti.

— Betkaš.

rtiaždSiig nuo birželio mėnesio 
iki gruodžio, šbįitynioliktosibs. 
Tik tuomet buvo visiškai bk- 
naikintaš karo stovis ir neveikė 
cėiižuros institdčija. šią spiri: 
(los laisvę labai piktai išnauĮlo 
jo dbkijiiėji; 6 ypač krikščioiilų 
denibkralų kpauda. Jie thb- 
iriet piidlė kaip įmanydami Idb- 
laikirię karių jų vyriausybę^ vi 
šokių nebūtų kaltybių ir niekų 
įrimesdainri.

Demdkartiliiais pagrindais 
renkamus Lįetuyoje parlamėp: 
tris ir lik,zbeveik šešis metbš 
gyvavo. Nors. anuomet ir vSi- 
kė demokratinių būdų renka
mas parjMitieĄtas; bėt. kirks- 
čionys dehibkrdlai bUdaihi Iri 
suomei driuguniojė visvlfen iri
są Lietuvą laikė karo Stovio 
bdklėj’e ir veikė dšti*bka katoK’u/kr.i cenzūra.

Ir Štai Lietuva išbuvliki b’e-

Atnatijinimas seniau nutrauktų 
yrintykid

Lietuvos, komercijos firmos 
dabar 
momis 
kusius
Diitii jlj vykštft { Vokietiją. 
Tai tiat HfeHfSža fitiHiį
atitaVį atvalitfrfja i L-fetutg;

, i i ---------- * .

, Čia atvykę pirkliai Lietuvoje 
laikosi labai atsargiaij;; 
sąyo krašto padėtį visiškai 
gią kalbėti, bet visi jie reiškia 
didelio pasitenkinimo, kad pra
sidėjo jau šiokie tokie ,prpky- 
bipįai santykiai ir jie deda daug 
vilties, kad, tie prekybiniai rei- 
• v 4 * • ♦ <G« l • • • < • r . ■ .-.4 «. 4 . m- * -
> • T J.

rivalęsią stiprėti. Ėsą vi- 
e reikalo jie buvę nutru-

čiuosė. Mat; čia Putnų daug 
kas pažįsta, vieni jį žino iš prieš
karinių laikų, kiti jį prisimena, 
iš tų metų, kai jis Lietuvoje pas 
savo tėvus vasaros metu atos
togų vo..'^^. ; . .

Taigi, Kaune,Rugsėjo pirmo
ji galėjo prąeiti daug triukš- 
mingiaui iškilmingiau, bet visa 
tai praslinko 
mai 
suvažiayę,,, besiųlOkąs.: jaunimas] 
daug nedirbto'juoko; džiaugsmo, 
daug gyvumo įnešė į nelabai 
judraus Kauno gatves.

Teiiisistaš žiikaš
Atvykęs i£bChicagos į Lietu 

vų jaunuolis tenisininkas J. 
Žukas jau suspėjo pabuvoti net 
Latvijoje ir Estijoje; ..tenąiš 
jis dalyvavo tarptai.‘tinčse< te
niso rungtynėse. . Visų buvo 
stipriai tjkėta, kad šias rungty
nes laimėsią lietuviai, ries Lie 
tuvoje yra gerų tenisistų . it 
ypač šitų įsitikinimą susitprim. 
chikagiečio Žuko dalyvavimas. 
Vienok Lietuvai teko tik antra 
vieta. Taip pat ir Žukas su 
geriausiu estų tenisistų rurig- 
tynes pralaimėjo. Sako, terii 
sui žaisti Estijoje buvusi lapai 
bloga aikštė, tai joje neįpratib 

■siėrtis žaisti buvę labai sunku. 
Kalba, krid Žukas net .b’uvo pa
virtęs ir sau koją užsigavęs.

Bet vis dėlto diicMgiečio žii- 
ko kaip tbhišfelb įirijėgos Baili 
još Valštybiii. tedisišlų tarpe la 
brii rinitai įvertinamo^;’

, Kiek tenka patirti Žukas jhu 
Kriko ĖUiltui*6š Rainų yra Vi- 

' siemš ftiėtamš ližangažuotaš 
Jo atvaizdai Lietuvos športihinkųs trerii- 

kartu šii žmona ii* su‘humi net ruoti. jis mokysiąs teniso ž^i- 
tilpd višllbše Lietii^bs laikraš- sti ii* krepšiafeVjrdžio. Kitrtš 

-f

Pranešu, kad Lietuvių Laiva- 
icoršį Agentų Sąjungos Ame
rikoje, Irič., deviklaš riielihis 
štisivažiavimas bus 1936 m 
rugsėjo 22-rą dieną, Vienybės 
Salėje, 1Q3 Grand Street; Bro'ok- 
lyn, N. Y. Prddžia 10 valandą 
ryte. Visi nkriai kviečiami da
lyvauti, kad oficiališk&i apkdl 
bėti, pasitarti apie bėndrą biž- 
nį ir nustatyti Ekskursijas’ į 
Lietuvą 1937 melams. ■

~ Jbšepii Ambraziejus, 
pirrtiiriirikas.

Dar ne visai, tik/, 
mis šieriiet stojančių _____
zijąs sfcalčihs riėsąš suirime 
bet jis galėtų bųli žymiai ai 
dėsnis, iį/da dėl 5 
galaviriių dauį . kas 
savų vaikus leidę

Taigi rugsėjo pirmąją cliėrią 
Kaunas susilaukė daug jaurii- 
md, bet jo skaičius galėjo būti 
keletas kartų didešriis.

Rugsėjo piririąją dieną laiį 
pat, buvo naįijai išrinkto seimo 
atidarymas, berods visai riėpaš- 
tebiamai visa tai praėjo. .. 
, šia proga prisiminkim, kad 
Lietuva Beveik, ištisą dešimtį 
metų buvo visai be parlamento. 
Taip pal turėkim galvoje, kad 
Lietuvoje tik viso šešis mėne
sius nebuvo karo stovio ir tik 
šešis mėnesius spauda neturėjo 
ceriždros .varžtį;

. Šioks . laikotarpis buvo dvi
dešimt ėstais metais , seimo 
ribkiriihš kUirieirišidhiš idiriie

tlTtLĖ
BO-PEEP.

Kvortittta •
Dydžio

Pagamintas skalbimui
ypatingai pančįakų., 

■■ t. ,■■■ >■ ( I .1 ......................... .. .....

LITTLE BOY BLUE

EOZURKAS

ujinti seniau nutru- 
ekybos santykius.

UNIVERŠAl SALAiI
bW§lN&

16 irięfiiją 1Č
džiarukas ....... ■
8 Uncijų ’f (1
džiarukas ........... i ■ «

Hii)RTON’S

DRUSKA
PtyHa at lodižiioVk

. lįnitbiHeš- 
žhringesbis, džiku^sdliA- 

gesnis. . Jau iŠ pat ryto sriia- 
giai jaiiiiimaš hiisitbikęs lirikš- 
mai traukė į mokyklas.

Bėjb, šiais metais pastėbid- 
ma, kad į arikšbįširis riidkyll- 
las stojančių mokytis skaičidš 
žymiai ŠUftldžėjb; Mdt, dabdi* 
kaip j aukštąsias mbkyklaš, 
taip ir,. kariiioii)eiię stoja tib, 
kurie didžiojo karo metu gi- 
inė. Taigi tuomet gimimų 
skaičius žyiriirti biivo iriažešhis, 
kaip paptašlai, d iftirtingtirtias 
buvo labai ■ didelis, tbdei ii* dd- 
bar tasai. trukumas jatičiahias. 
šitaą reiškinys p&štebiamaš nė 
tik Lietuvoje, bet visoje Euro
poje. Visur dabar riaujokų, 
stojančių į kariildiiienę, skaičius 
žymiai yra sumažėjęs, o bė toj 
tarp stojančių pastebiamas di
delis skaičiiiš; kiiriš turii Fibri 
kių kūno trukumų: ividt; krito 
metu daug kas Įabrii blogai mai
tinosi, be to vaikų augimo prie
žiūra taip pat buvo sumenkėju
si. Juk daugelio tėvai gruttiė- 
si karo fronte ir neretai, vai
kai tik savd varesnių brolių dr 
seserų prižiūrimi augo, o ki
tiems teko suriki trertitiriio d'd- 
lią gyventi: "tik ptiširiiiriklm, 
kiek lukstdiiČiiĮ liėiliyib tubrnėl 
brivo apleidę savi) sodybriš/ ir 
priversti buvo nešdintis j - Ru
sijos giluiną. j Kibk čia Vargo 
kiek čia nuoskaudos teko, pa
kelti 
gabenti į vokiečių surribŠtUš kri- 
ro darbo batalijomis ir jiems 
teko 'dar ddugiau, riėgti tusų 
žerheje, vargo skersti. Visa trii 
dabar dvidešimt iriėtų. praslin 
kuš atsiliepiama. Jaunimas
prieabglitiš žymiai mažesnis,
jų sveikatos stovis lųenkesnis 
ir š’a^o kunti jie neatrodo to- 
kie brandus, kaip paprastai 
tame amžiuje biK’a.

i Jo šios priežastys, yį*Ą dar 
driiigeliš kiltį, dblko bapai* Liė- 
tii^bje aukštose mokyklose sto
jančių mokytis skaičius suma- 
žėjo. Sungi ūkiška būklėj taip 
pat čia žynųą vaidmenį lošia. 
Daug kas dėlto sUsilriiko vai
kus leidę į aukštesnius pioks 
liis, kad neturi iš ko, Be to 
likihihkai pajutę, kad jau ir 
riidfcšlus išėjusiems taip pdt 
slinku surasti pragyvėriiirio šaj- 
tihirii, irgi susilaiko savo vai
kus leidę į aukšteshiite riibkšitiš.

Be to? daugelis labiau pasvirę 
į pratiskesnį gyvenimą. Bent 
kiek prasilavinę, išėję įVAifiUš 
prekybos ihokshis eina j ko
merciją; daug kas eina arhatų 
mokytis. v,..__ ’

Seiliau, Sakysim j Lietuvos 
universitetą šiuo metu jau bū
davo per tūkstantį, prašymų p’a 
duota norinčių mokytis, 0 šiais 
ihetais vos vienas šuntasl Tai 
negirdėtas daiktas! ii* tai įdo
mu, kad žymesnė jų .pusė .yra 
pasirinkusi mediciną ir techni 
kri studijuoti. Hiimrihitariniš 
fakultetaŠ, reikta ‘šįjėtL^hriUjUi 
įstoj usių studentų įureš visai 
riiažą skaičių, ąeš Įsilieto Lie
tuvoje baiįus humanitarinius 
rtiofcsluš jlū be veik nėra kui 
dingti. Kitas specialės aukšto
sios mokyklos šiais metais jaU 
visur yra atmainę konkurso eg- 
zamenus, heš vos ii* šiaip sii- 
silaufciri haiijrii šlojančiij. Sa- 
kysiiri, ŽSnieb ilklb Akademija 
yisudrtibt iiriliją študbnltį koh- 
tigehtą priiihdrivd lik fe ėgža- 
menų konkurso, o 
jie bereikalingi.

šitasai seimas dirbs vieningai, 
taip prit butų sunku spėlioti. 
Vieną tik aišku, kad ne vyriau
sybė, bet daugeliu atvejų sei
mas nuo vyriausybės priklau
sys. Tai bus klusnus įrankis. 
Seimas taip buvo atidarytas ne 
įprastu budu. Daug kiir seimo 
pirmą dieną ppšėdį paprastai 
atidro vienas iš jo seniausių 
pagal amžių atstovas, o šį sei
mą atidarė ministeriių kabineto 
pirmininkas,'r J jis' ‘ jau nurodė ir 
laikiną prezidijumą.

Kbfnšomblų švbntė

Kaune tarptautinė komso- 
molo rugsėjo pirmosios švente 
praslinko visai nepastebiamai.

LIš viso komunistų tarpe Mas
kvos šėšiblikbš tariamųjų troc- 
kistų sušaudymas Lietuvoje pa
drik hejatikų ęšpddį. Dėl ši » 
šušaiidynio ir dabar dari tebei- 
riailčiį SSŠli. teriitorijoje- arėš- 
tiį čiri Lietiiyojė plihtri visokių 
kafidų.' Mat, t:arb suimtųjų 
yria rtėriiriža žmonių, kurie Vie
nu ar kitu budu buvo si?i*išti 
Sti Liėtiiva. Tai daug kas jų 
likimu labai susiriipirio. Ypač 
čia smagiai paveikė žydų ek- 
zaltuotą jaunjmą; mąt, tiek su • 
imtu tarpe; tiek Štiš'audytų clriu-

_________ LOOSE WILEŠ BISCUIT COMPANY__________

ftiiLCO FlNGERS ............. 1 svaras 2ic
. Šiihshiiiė, Sugar-Milk and

HONEY GRAHAMŠ......... ......18c sv. pak.
ftlaiiakite Paul Šęhulze ar Surishine.
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Ar Užsiregistravote 
Balsavimams?

Jeigu neužsiregistravote, tai 
negalėsite balsuoti lapkričio mė* 
nėšio 3 dienos rinkimuose.

Jūsų precinkto balsavimų vie
ta bus atdara registracijai šeš
tadienį, rugsėjo 19 dieną, ir an
tradienį, spalių 6 dieną, nuo 8 
valandos ryto iki 9 valandos va 
karo. Jeigu jau nesate užsire
gistravę miesto salėje, tai bū
tinai užsiregistruokite savo pre 
cinkto balsavimų vietoj ateinan
tį šeštadienį, rugsėjo 19 dieną.

Neatidėliokite šią svarbią 
pareigą iki paskutinės dienos. 
Užtikrinkite sau teisę balsuoti. 
Tai yra musų šalis, musų vals 
tija, musų tauta ir musų mies
tas, tad musų balsai turi dide
lės reikšmės.

Nežiūrint kas turi kokius po 
litinius ryšius, pirmoji visų pi
liečių užduotis yra užsiregis 
truoti ir užtikrinti sau teisę 
balsuoti.

Registracija miesto salėj bus 
priimama iki spalių mėnesio 
6 dienos. Po spalių 6 dienos 
jau nebegalėsite užsiregistruo 
ti.

Atminkite, kad negalėsite bal
suoti lapkričio mėnesy, jei nę- 
užsiregistruosite iki spalių mė
nesio 6 dienos.

Visi balsuotojai, kurie gyve
na Chicago Heights, Bervvyne 
Ciceroj Elmwood Parke, Ever- 
green Parke, Harvey, Morton 
Grove, Stickney Grove ir Sum- 
mit, o taip kurie gyvena mies
tuose ir kaimeliuose esančiuose 
Cook kauntės rinkimų komisio- 
nierių jurisdikcijoj, gali užsire1 
gistruoti Miesto Salėj, Chica
go j, kasdien iki spalių mėnesio 
6 dienos—nuo 9 valandos ryto 
iki 5, valandos popiet, o šešta
dieniais iki pietų; jie gali taip
gi užsiregistruoti / vietos pre- 
cinktų balsavimo stotyse šešta 
dienį, rugsėjo 19 dieną, ir spa
lių mėnesio 6 dieną.

Balsuotojai, kurie gyvena 
Cook kauntėj, bet nėra rinkimų 
komisionierių jurisdikcijoj, pri
valo užsiregistruoti savo baisa 
virnų precinktuose rugsėjo 26 
dieną arba spalių mėn. 6 dieną.

Jeigu jus vertinate savo tei
sę balsuoti, tai užsiregistruoki
te!

Marijona Yuškienė 
susilaukė gražios 
gimtadienio parės

■ ____ •_ ■ • ■ ■ --

Rugsėjo 10 dienų p-nia Ma
rijona Yuškienė, 6241 South 
State Street, susilaukė nuo 
draugų gražios jgimtadienio 
parės, kurių surengė p-nia 
Julija Balsis, 7401 So. Chi
cago avenue.

Į šių parę atsilankė arti
mesni p-nios Yuškienės drau
gai, kurie prie skanių baland
žių vakarienės ir gėrimų gra
žiai laikų praleido.

P-nia M. Yuškienė rengėjai 
p-niai J. Balsienei už suren
gimų šios parės visiems sve
čiams už dalyvavimą ir už do
vanas taria širdingai ačiū.

— Senas Petras,

Brighton Purk
Rengiasi sidarbriniam jubilie

jui-

- Joseph Norgel 24 m. ir Anna 
Ktflsky 26 m;- '

Iš Garfield Parko 
kolonijos

GARFIELD P ARK. — Orui 
atvėsus arba normaliam pasi
darius, atsirado pas Garfield 
parkiečius gyvumas. Atsirado 
pas Garfield Parko žmones no
ras tverti Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros draugijos kuo
pą. Nežinia kas daryti — listi 
už akių pirmai kuopai, ar lauk
ti koliai pirma kuopa sušauks 
višų narių susirinkimą ir su
tvarkys dalykus Harba dalykai 
susitvarkys geriau ir atsiras 
pagrindas kuopoms kitose kolo
nijose.

Rodosi, dabar jau laikas pra
dėti ruoštis, prie visų narių su
šaukimo kokį nedėlios rytą. 
Sykiu bus tuomet laisvamanių 
“atlaidai” ir atliktas pasitari
mas.

Garfield parkiečiai norėtų 
surengti prakalbas laisvamany- 
bės klausimais artimoj ateity.

Norintys prisirašyti prie 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos priduokit savo adre
sus vienam iš šių draugų, ku
riam jums yra parankiausia — 
Stanioniui, N. Vilimaičiui arba 
Pranckui. Tokiu budu bus žino
ma kiek norinčių atsiranda, ir 
tokiam skaičiui bus paimta sve
tainė, arba susirinksime sta
bo j.

Rugsėjo 13 dieną Garfield 
Parko Vyrų ir Moterų Savišal
pos Kliubas turėjo susirinkimą 
Įsirašė vienas naujas narys, Jo- 

' nas Laudanskas, šapos daibL;
ninkas. *

Konstitucijos komisija pasi
rodė nesusitaikiusi kai guriuose 
klausimuose ir padarė skirtin
gus planus. Apkalbėjus tuos 
klausimus, reikalas paliktas to
lesniam laikui — subendrinti 
skirtumus ir vėl paduoti susi
rinkimui.

šis kliubo susirinkimas buvo 
skaitlingesnis, taipgi daug rim
tesnis. Draugiškai veikiant 
daug didesnė nauda kliubui bus.

Vienas susirinkimo svarbes
nių, tarimų buvo rengtis prie 
rudeninio kliubo baliaus. Nete
ko nugirsti kokiai dienai balius 
yra numatytas. Tačiau turiu 
pasakyti, kad kuomet tik kliu
bas surengia balių, tai visuo
met atsilankę turi malonumo. 
Dar girdėjau, kad komisija 
mano paimti gerus muzikantus, 
kurių grojimas patiks taip jau
niems, taip seniems.

J. J. Pranokus.

Garsinkitės “N-nose”

Ištirs Zintako ofiso 
reikalus

\ ------------------- \
’ t

Ketvirtadienį,' rugsėjo 17 d., 
Superior teismo pildantysis 
komitetas oficialiai pareikala
vo, kad teismo klerkas Frank 
V. Zintak ateitų į teisėjo Ja
mes Kelly kambarius. Kadan
gi Zintak nepasirodė, tai lai
kinas teismo klerkas tapo pa
skirtas.

Tuo tarpu valstybės gynėjas 
Courtney įsakė padaryti Zin
tako ofise nuodugnų tyrinėji
mų sulig warantu,Jkurį išdavė 
jam teismas, įtardamas Zinta- 
kų išeikvojus $22,560 pinigų.

Zintako advokatas' Stephen 
Love pareiškė, |<ad Zintak pa- 
siduosiųs valdžios agentams 
ketvirtadienį, rugsėjo 17 die
nų. Prieš pietus jis dar nebu
vo pasidavęs.

Be to, tas pats advokatas 
Love pasiuntė laiškų teisėjui 
Kelly, kuriame užginčija, buk 
Zintak pabėgęs nuo atsakomy
bės prieš įstatymus. Jis, Zin
tak, girdi, nepadaręs nieko to
kio, kas grūmotų jo teisei lai
kyti ofisą, kurį jis laikė iki 
šiol. Esą, teisme Zintak galėtų 
įrodyti, kad nekaltas.

Demokratų lyderiai ketvir
tadienį tarėsi klausimu, ar 
geriau butų išimti iš demo
kratų partijos kandidatų atei
nantiems rinkiniams Zintako 
vardą. Mat Zintako kandida
tūra tai vietai, kurių jis ėjo 
iki šiol, yra išstatyta demo
kratų partijos Sąraše ir atei
nantiems rinkimams lapkričio 
menesį.

F. Zintak buvo J. T. žuric- 
politiniu patronu

Vakar vidurmiesty tarp poli
tikierių ėjo begalinės kalbos 
apie Superior teismo klerko 
skandalą dėl pinigų trukumo.

Daugumos nuomonė yra, kad 
Zintakas tuojau neteks savo 
vietos ir kad jis bus išmestas 
iš demokratų partijos tikieto.

Daugelis klausė, kaip bus su 
Jonu žiuriu, kurį Zintakas pa
dėjo demokratų tikietan. Sa
ko, jeigu Zuris ir pasiliks ant 
•tikieto, tai visgi jis bus nete 
kęs savo pirmutinio ir svar
biausio politinio patrono. Toks 
atsitikimas kandidatui esanti 
didelė nelaimė.

Lenkų demokratų organizaci
ja vakar turėjo speciali susi
rinkimų, kuriame svarstė, kas 
daryti. Daugelis lenkų tarė pa- 
dėti Zintakui išsisukti iš bėdos, 
ir bandys sukelti tiek pinigų, 
kiek jam trūksta. Tik dar ne
žinia, kiek išviso reiks.

Plačiai žinomi Brighton 
parkiečiai, Jonas ir Marijona 
Gurskiai, rengiasi sidabriniam 
jubiliejui, kurs įvyks rugsė
jo 27 dienų. Pp. Gurskiai rū
pestingai rušiasi tinkamai pa
minėti 25 metų savo vedybi
nio gyvenimo sukaktuves.

Kaip aš žinau, jie pažįsta 
daug žmonių, turi daug drau
gų, o prie to turi ir nemažai 
giminių. Jų viena duktė išėjo 
už vyro pora metų atgal, kita 
ištekėjo neseniai. Ir jų žentai 
yra svetingi žmonės. Pp. Gur- 
skiai turi sūnų Stanislovų, 
kurs irgi yra draugiškas ir 
svetingas. ,; j

Ta proga linkiu pp. Gurs- 
kiams turėti šaunias vestuves, 
o aš pats tai užtikrintas turė
ti smagų laikų su jais.

—Kvieslys.

Zintakas dalį teisipo pinigų 
ir dalį savo asnTCTfmlų' pinigų 
laikydavo lietuvių Metropolitan 
State Banke, kurio pirmininku 
yra Jonas Brenza.

Grąžins Chicagos 
laiką

Įvairios biznio įstaigos Chi
cago j e nutarė pasukti savo 
laikrodžius vienų valandų at
gal pradedant rugsėjo 28 die
nų, kad atnaujinti normalius 
laiko standartus ir ryšius su 
kitų miestų ir valstijų laiku 
Chicagos apielinkėj ir abelnai 
vidurvakarių valstijose.

Surastos pilietinės 
popieros

Pilietiškos popieros tapo su
rastos, bet ne Kazausko, kaip 
buvo rašyta “Naujienose”, o 
Antano Ražaičio.

Nuoširdžiai dėkavoju ponui 
Kaštui Kairiui ir “Naujienoms” 
už suradimą mano popierų.

Auto n Ražaitis.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iė 

dėmi laisnius (leidimus) ve 
dyboms:

Bruno Vileikis 22 m, ir Anna 
Buthus 18 m.

Vihcent Kaminski 28 m. ir 
Anne Guperczynski 26 m.

Leo Gustas 25 m. ir Ann 
Stanisauskas 22 in.

I VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:80 v. vak. .
I TEL. HARRISON 0751

32 6 S. STATE S T
— - — - — i- —-»■  —*  ________—r~

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Lašt Friday we made an hap- 
py discovery.

.• ’ 1 f « • •. ’

There was scarcely a mem- 
ber that didn’t chide U’s with 
an assertion that this column 
lašt week was exceptionally 
good. Thosę would have been 
mighty pleasant words to hear 
were it not for a fly in the 
pudding. Lašt week the column 
did not appear. The reason we 
do not take advantage of this 
oportunity to flare up in. anger 
and tell our sugar-eoated re- 
monstrators a thing or two is 
this: finally, after weeks and 
weeks of laboms ?ląšt season and 
a mild outburst in print two 
weeks ago, we discover that 
we do have sėmę readers.

We feel about it pretty much 
the šame as the author of 
these lines: . '

“I dOn’t minei. copyists, I insist. 
A lady stole my verse. I need her! 
For, if you have a plagiarist, 
It shows, at least, you have a 

reader!”
Thus far we had been labor- 

ing under the unhappy im- 
pression that we were filling 
in space that advertisers failed 
to buy. Now we are happy and 
the good little boys and girls 
of Pirmyn have a column this 
week. Which is all very good.

» & »
’ln the Severai paragraphs 

below industrioųs chorister, 
labeling himself “The Oracle”, 
telis you of the first rehearsals 
of the seasoh.‘ ,l! Which is all 
exceptionally good to us, be- 
cause rescues us from hours 
of laboriaus strūggle with un- 
ruly and elusiVe words.

“The Oracle” aįpears to be 
a remarkablė Mlow. With his 
initial appe'arrahce in this 
column he makes strong bid for 
enduring fame. Traditions and 
ačcepted usage-hmean nothing 
to him. A ' rebel, a radical, 
that’s what !he- is. Things 
politic being what they are, 
we darė not permit sucb heresy. 
We will not su’ffer a stigma’of 
red. The color has fallen into 
great disrepute. We make 
amends. We do our part where 
“The Oracle” has failed:

“Pirmyn opened the 1936-37 
season with a bang.”

was exceptionally

Now, “The Oracle”, who for- 
get about the “ba'ng”!
“Friday, Sept. 4th at eight P. 
M. Pirmyn officially opened 
the 1936-37 season.

“Mr. Stephens, sensing the 
rigors of the first night, čut 
short the initial part of the 
rehearsal, allowing the mem- 
bers to renew old aųuaintances 
and exchange experiences of the 
summer.

“At the end of the inter- 
mission, Stephens presentedthe 
new president, Anthony Vai
vada, to the chorus.

“Speaking upon the new po- 
licies of the chorus, he stressed 
the necessity of hard work to 
maintain the prestige gainedin 
the past years and promised 
more sočiai activity this year, 

“He contained by presenting 
the new plant for a member? 
ship drive. Ali new members 
mušt be volunteers with full 
knovvledgę of what is expected 
of them in the regular course 
of the season.

“In elosing he received the 
dates of the first two affairs 
of the season. They are the 
“Initiation Darice, Oct. 3rd at 
Neffa’s and the Hard
Party Dance Oct. 31st at a site 
yet to be seleeted.

“After Tony’s speech, Mr. 
Stephens introduced the first 
opereta to be given this season. 
It is the ultra modern farce 
“TUN IN”, which, as its name 
implies, deals with radio;

“The first number was a 
pleasant surprise to the whole 
group. It was as ųwingy as 
any popular tune of the day. 
From the moment that iSteph 
ens playd it, it was a success. 
The story is as funny as was 
“Pickles”, given a few years 
ago. The chorus will have as 
much fun presenting it as the 
audience which will see it.

“Keep DEC. 3rd free for you 
will be sorry if you npss this 
grand, musical sįde splitter.

“When the rehearsal was 
over the hall was filled with 
orai assurances of regular at- 
tendance. Take a tip from the 
ręst and come down before it 
is too late to enjoy the fun.

“Volunteers..... don’t be draft- 
ed”.

Time

(2485 Š. Leavitt Street) tonight 
at Eight, look ambitious and 
sing. ( o

» s »
- Great lovers of autdoors is 
this Pirmyn bunch. So our 
friends pf “N. G.” ;and the 
veterans of the Men’s Chorus. 
Before going into hibernation 
for the new season the three 
groups wish to say a dramatic 
farewell to summer that is 
about to take leave. The site 
for the stirring ceremoniės is 
Dambrauskas’s Farm in Willow 
Springs, by the Willow Springs 
Road.

The event takes place day 
after tomOrrow, Sunday, Sep- 
tember 20th. The ceremonies 
will include the finai lap of the 
baseball marathon between 
“Pirmyn” and “N. G.”; some 
fancy “tug-o’-warring” between 
the Mens chorus and the very 
brave that will accept the 
challenge, and some other fancy 
anties that the three entertain- 
ment coinmittees will contrive 
by Simday. Above all, fear not,

thou will not suffer pangs 
neither of hunger nor of :hirst

’ ■ x

In tjie ėvent the weathei 
man guessed wrong in pro 
mising good weather for Sim
day, the whole business will b j 
ųioved from the grove to Nef- 
fas’s. Bright skies—the grove 
misty or wet skies—the hall. 
Figure it out for yourself.

THE SILENT PARTNER.

MORNING STAR 
KLUBO 

DRAUGIŠKAS 

Išvažiavimas 
IR AVINO KEPIMAS 

Įvvyks 

Rugs.-Sept. 20,1936 
. ■ ? i

Jefferson Miškuose
Kviečia visus Lietuvius 

atsilankyti

. SIENŲ POPIERIUS
Daug naujų pavyzdžių ir spalvų—25c 
vertes. Spcciale kaina
Rolelis .... ........... .......... ...... . I UG
SIENŲ POPIERIAI NUKERPAMI 

DYKAI!

GRANAM & SONS, Iro. 
H ‘ f

“Malevų ir Sienų Popieriaus Krautuve*1
1821 W. 35th St. 1638 W. 79tK St

TeL LaF*v<»tM Tel. Radcliffe 3886

“THE ORACLE”.

If you intend to volunteer, 
it will be a pretty smart, idea 
to do so before September ex- 
pires. Initiation fees have been 
waived. Ali you4 have to do 
is to walk into Neffas Hali

MALEV0S
Išpardavimas!

10c

CRYSTAL WHITETVAMTT’mATWA CRYSTAL WHITE
1NA1V1Ų IVlĄJuTiVA Klejonkių varnišas. Ilgai tverian- 

Ištverminga, ekonomiška; 18 spal- tis. Išdžiūsta per 4 valandas kie- 
vų ir balta $4 QE tai. Kvorta
Už galioną ...................  * ■ avU už ....................................... OvC

EKONOMIŠKA 
NAMŲ MALEVA 

Balta ir spalvotos 
Galionas .1 ■ 4 9

Red Label All-Spar 
4-VALANDŲ 

VARNIŠAS 
Galionas *1.49

Du Pont
PURE

WHITE
LEAD
100 svarų
$9.49

Bellwood
MAIŠYTA MALEVA 

Balta ir spalvota
Galionas .... 95c

Decorators
VARNIŠO 

REMUVERIS
85C Gal.

DIAMOND ŲUICK-DRYING SPAR VARNISH, $įaQ0 
galionas ..............................................................
WHITE COLD WATER PAINT, 25 sv. maišelis 89e
BELLWOOD FLAT PAINT ........................   gal. $1.29
PORCH AND FLOOR PAINT .... ................. gal. $1.95
,E Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, Jewel, Wallhide, 

Pratt & Lambert & Old English Products
VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais 

;  į ir šeštadieniais vakarais.

PIRK NUO

NAUJAS GĖRIMŲ SKLADAS ”
Alus, Vynas ir Degtinė 

gorčiais, pusgorčiais ir buteliais. Didžiausis 
pasirinkimas: žemos kainos. Gėrimai ir už

kandžiai kasdien.
Mes esame naujojoje vietoje.

J. M. TAVERN
(Jokūbas Maskoliūnas, SavJ

35O3'/2 So. Halsted Street
Telefonas Yards 3692.

DEL MAISTO
1 ;»

Eikite i Artimiausią “Midwest Stores” Krautuvę.
DĖL KOKYBĖS • ŽEMESNIŲ KAINŲ

Specialis Išpardavimas! Pėtn. ir Subatoj, Rūgs. 18 ir 19
I ”JUIDWEST? PUIKIAUSIOS KOKYBĖS *

MIETAI 5 s 2ic 79c
r’TTKT?TTQ “C & H” Svaro| UUnnUO POWDERED OR BROWN pakelis ■

De LuxeKAVA “Mi"kP“os 25c
“Midwest” SIJOTI ŽIRNIAI .............. No. 2 kenai 14<t

I “Midwest" KIRSTI BATVINIAI No. 2 kenai 2 už 19£
I “Midi^est” GRAPEFRUIT ........ ......... No. 2 kenai Į 3^

I DYKAI! PYRAGAIČIŲ SKAURADA SU
“Airy Fairy” KEKSŲ MILTAIS plU“ 23c

1 “ęhef-Boy-Ar-Dee” ŠPAGETAI AR MEAT BALLS 2 ken. 23c
I “KNOX JELL” DEZORTAMS .................. 3 pak. I9£
1 “Creairi of Wheat” BREAKFAST FOOD 14 uc. pk. 140
1 “Shady Dell” APPLE BUTTER .... 36 unc. džiaras 17<
| “ST. REGIS” TUNĄ ŽUVIS .................  H’s kenas 15£

“MIDWEST” 
GUTTTRna TOMAIČIŲ AR o Dideli 21 unc. >|C|A

DARŽOVIŲ kenai

“Sunshine” Krispy KREKĖS 7 unc. pak. 2 už 190
“Puikus Domestic” SWISS CHEESE .............. sv. 300
Puikios Liesios CALI HAMS ..................... svaras 220
COTTO SALAMI SAUSAGE (Dešra) ....-----  sv. 21^
MINKŠTA SUMMER SAUSAGE (Dešra) ....... sv. 24^
“Midwest” LUNCHEON MEAT .........   sv. 29£
CIBULIAI Nauji Hollandale............ 5 sv. 9c
Saldžios Malaga VYNUOGĖS ..................... 3 sv. 22^
Puikios Italijoniškos SLYVOS .................. 3 sv. 19^
nminiTAT nauji “wealthy” a ICa

l/luLAJ. Valgymui arba Virimui "■ sv. I
DYKAI t Mokyklos Tabletka ar pakelis CRACKER JACK 

“Campfire” MARSHMALLOWS .......... sv. pak. 19£
“HOSTESŠ” TISSUE NAPKINS .........   pak.
“RINSO”.......................... did. pakeliai 19c
“RINSO” ....................................................................... 2 maži pak. 15c

“Sunbrite” CLEANSER.............3 kenai 13c
lc IŠPARDAVIMAS! Cannon Indų šluostykas už 1c 

Perkant Didelj Pakeli
“CHIPSO”.................... . Dideli pakeliai 19c
_ ____________________________________ ABUDU UŽ 20c
ari TA A CĮ “Midwest” didelės bonkos dideles
bVDAb GINGER ALĖ, ETC. V bonkos
$1flfi.OO CASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ 

PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

nes PieiKu

MĮDJVE^TfflSTORĮSii
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(Tęsinys)
*

Golden Gate
( Kadangi San Francisco mies

tas yra juros įlankos iš trijų 
pusių apsiaustas, tai įvažiuoti 
sausžemiu tik iš vienos pusės 
tegalima. Būtent, važiuojant iš 
San Diego, atseit, iš pietų pu* 
sės.

Mes atvažiavome iš Seattle, 
Wash. Vadinasi, iš šiaurės. To
dėl į miestą teko laivu plaukti 
apie 25 minutes. Dviejų žmonių 
ir automobiliaus pervežimas, at
siėjo 90 centų.

plaukiant laivu per siauriau
sią įlankos dalį nieko kito ne
matyti kaip tik dideli kalnai. 
Tie kalnai nepaprasti tuo, kad 
jų žeme yra kažkokios rusvos 
spalvos, žemės rausvumas ir 
geltonumas primena auksą, štai 
kodėl ta vietą ir yra vadinama 
“aukso vartais”,

San Francisco
San Francisco miestas tyri 

apie aštuonis šimtus tukstan-

Gatvės pusėtinai siau* 
daug siauresnės nekaip

•ių gyventojų, Jią yrą labai 
minuotas. Visame mieste ly* 
jios vietos neužtįksh — jei ne 
kalnąs, tai pakalnė. Namai su* 
grūsti /. ir senoviškos mados. 
Namų užpakalyje yra kiemai, 
— taip kaip Europos miestuo* 
se.

Aukštų dangoraižių kaip ir 
nėra. Mat, trūksta vietos jiems 
statyti, 
ros, —
Chicągoje,

Gatvekariąi senoviški — la
bai aukšti ir maži. Už važinėji* 
mą mokėti reikia tik penkis 
centus. O tuo tarpu kondukto* 
riams ir motormanams per die* 
ną mokama $7.80.

Negrų čia visai mąžąi. Užtat 
geltonosios rases atstovų čią 
labai daug, 'ypač kiniečių, kui
ne gal sudaro apie 20 nuošim* 
čių visų gyventojų,

San Francisco mieste visi aih 
tomobilių pardavėjai tyri išsi
pirkti Jaisnius visiems seniems 
automobiliams, kuriuos jie su* 
stato ant lotų pardavimui. Ant-

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 
nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 16 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Wąukegąn, Nprth Chi- 
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gąry, Hąmmond, Cąlumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurorą. Joliet, Rockdale, 
So. Charles, Melrose Park, DeĘalbt- Kankakee, Racine, Kenosha ir tt. 
KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių į CHICAGO^ LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus. 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuviu Kultūros praugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,QQ0 nąrių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau-

įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuviu Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Ęulturos Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,900 nąrių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 lųetų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6t $10 ii 
$10 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. 'Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 Sft. HąląR St., ‘Chicago, IR.
- ------------------------------------- ■--------------- - ------------------
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SUSIRINKIMAI
f—<■■■■■■?■'■ 11 ■ "R

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” svarbus susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 20 d., paprastoj vietoj, 1 vai,-po pietų. Bę 
įvairių reikalų, bus svarstoma ir didžiulis 30 metų draugi
jos gyvavimo jubiliejus. Malonėkite atsilankyti aptarti 
reikalus, o nariai atsilikę su mokesčiais prašomi užsimokė
ti. -—J. žurkauskas, pirm., Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Kliubas 12 
Ward laikys savą mėnesinį susirinkimą rugsėjo 20, 10 vai. 
ryto, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Narių pareiga laiku 
susirinkti, nes popiet svetainė bus užimta.

Paul J. Petraitis, 
kad svarbus susirinkimas John 
įvyks pirmadienyje, rugsėjo 21

rast.
T. Zyris 
d. 8 vai, 
“Booste* 

nes

šiuomi pranešama,
Boosters Club
vąk. Hollywood Inn, 2417 West 43rd Street. Visi 
riąi” ir jų prietemai širdingai kviečiami atsilankyti, 
bus daug dalykų svarstyti. Prašome nesivėluokit.

Felicija Nausėdą, sekr.
------- “ ■ ——————-m'r.......... . t-,

ių, 11

PARENGIMAI
———■ .................... >..1 t .r.

Chicagos Lietuvių Politinio Kliubo nariams ir visuomenei pra* 
nešame, kad neįvykęs kljybo šeimipiškas išvažiavimas rug* 
piučio 13 dienų, įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 20 dieną, 
prie Harlem Avė. ir 142 gatvės, Kviečiame visus narius įr 
svečius susirinkti nevėliau 12 vąlandos dienų, po ąč|resu 
6332i S, Kedvale Avė., iš kur ir vyksime į išvažiavimo vie
tą. Bus nariams alus veltui, o užkandą prašome atsivežti 
savą. Komiteto narys A. K. Valukas, 6442 S. Kildare avė.

Upytės Draugiškas Kliubas rengia išvažiavimų rugsėjo 20, 
1936 į Overall Farm, kur buvo pereitas piknikas. Visus 
kviečiame atsilankyti, nes tai paskutinis piknikas šįmetft- 
Bus gera muzika ir kiti dalykai jūsų smagumui.

Kviečia Komisija.
Sekmadieny, rugsėjo 20 dieną, Dambrausko farmoj įvyksta tri

jų Chicagos lietuvių chorų parengimas-piknikąs, ChoraS 
kurie rengia šį pikniką, yra: Pirmyn, Naujosios Gadynės 
ir Lietuvių Vyrų choras, Visi kviečiasi atsilankyti į pik
niką ir paremti Chicagos lietuvių pažangiuosius meninin
kus.

Morning Star Kliubo draugiškas išvažiavimas-piknikas įvyks 
sekmadieny, rugsėjo 20 dieną, Jefferson giriose- priprastoj 
vietoj. Visi kviečiami atsilankyti ir kartu su kliubiečiais 

t praleisti pasilsįo dieną* .

STRAIGHT 
AMERICAN 
BOURBON 
WHISKEY

i; ' '

12 Mėnesių 
Sena

UŽ' STIKLIUKĄ

ęTAI DEGTINE, 
kuri atn a u j i n s 
praeities atsimi
nimus kaip gera 
degtinė turėtų bū
ti padaryta,

Tavernų Savinin
kai Pašaukit rei
kalaujant musų 
atstovo:
VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTR1BUTOR1US WUOLESALE QNLX

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYS
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

rr*"■ !' I ....... .

... . .... . , 
tarankiai automobiliai Kalifor
nijoje yra dvigubai brangesni 
nekaip Illinois valstijoje.

Ąpie $an Francisco oras ne
labai malonus. Per savaitę šau
lę pasirodo gal trį* dienas, šiaip 
vis, apsiniaukę ir šaltoka.

Golden Gatę parkas
Parkų čia yra bent keli, ta

čiau įžymiausias yra Golden 
Gate. Jis yra gerokai didesnis 1 
nekaip Chicagos Lincoln par
kas. čia auga gražiausi žolynai 
ir įvairus medžiai. Jį puošia 
garsiųjų kompozitorių statulos.

Apie San Francisco miestų 
derlingos žemės nėra.. Todėl ir’mas kompanijai atsiėjo

20,000 doleriųf(C Bet užtai ten 
iki šiol dar ne (yįeųas darbinin
kas' nežuvo,

Tįltaą, kuris atsieis 77 mili
jonus dolerių,t bus didžiausias 
pasaulyje.,įlis^bųs žinomas kaip 
“Golden Gate .l^rįdgę” Auk
siniu vartų. tįįbas.Į,

(Bua-1 daugiau)

jų jau bus atidarytas.- Kitas 
bus baigtas 1937 m. Tiltų stul
pai yra penkių šimtų ' pėdų 
aukštumo, kad galėtų didieji 
Pacifiko laivai su savo aukš
tais kaminais plaukti.

Vienas tų tiltų yra valdžios 
projektas, o kitų stato miestas. 
Miesto statomo tilto finansavi* 
mui liko išleisti bonai. Apskai* 
čiuojama, kad per dvidešimt 
metų tas tiltas apsimokės.

Prie vieno tilto statybos jau 
žuvo 27 darbininkai. Prie kito 
tilto liko įtaisyti specialus tink
lai, kurįe sulaiko krintančius 
darbininkus. Tų tinklų įrengi- 

i apie

. . 1 "!'.l"lll‘!■" ...... I' l'11" 11 1 1 '■   ■ii.u > a. ■■ ų m 1 1. 1

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
SU tkyriui yra vedamai tikslu pagelbsti musų skaitytajame susirasti, kur galima puĘįplrJcti 
(vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu U telpančių Šia tkelįimn 
negalite susirasti ko ieškotų pajaukite Naujienas, Canal 8500, fc Vam^e gimto 
iNa jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti.

turį turėti gerų produktų dir-Į 
bimo reputącijų.

Bet, kada šeimininkė per
kasi Midwęst Store, ji yra už
tikrinta, kad perkamieji daik
tai yra švarus ir geriausios 
rųšies. Tos krautuvės turi to
kias prekes, kurios yra paga
mintos geriausiai žinomų ga
mintojų. Toliau Midwest Sto
res turi nuosavus sandėlius, 
kur prekės yra prideramai už
laikomos. O pačios krautuvės 
yra moderninės, sanitariškos 
ir be to yra rūpinamasi, kad 
jose užlaikomas maistas butų 
gerąi apsaugotas.

Tokiu budu šeimininkė yra 
užtikrinta ir todėl ji įvertiną 
tas pastangas, kad apsaugo
ti jos šeimos sveikatų. Be to, 
ji turi progos, pasinaudoti jr 
žemomis Midwest Stores kai
nomis. Tai dalykai, kurie kar
tu paimti, pilnąį patenkina 
Midwest Stores pirkėjus.

Apskelbimas.

Tačiau maisto šviežumas ir 
maistingumas priklauso nuo 
to kaip jis yra užlaikomas 
krautuvėse ir kur šeimininkė 
jį perka. Jei krautuvė švari ii; 
turi moderninį refrigeratorių, 
tai žinoma, kad tada maistas 
yra užlaikomas tinkamose są
lygose. Be to, jei ta krautuvė 
priklauso prie tokios organi
zacijos, kuri užlaiko savo Ur^ 
mo sandėlius, taip pat aišku, 
kad maistui apsaugoti yra 
padėdamos visos galimos pa
stangos. 6

Kitas dalykas. Maistas kurs 
dedamas į kepus, džįąrus, pa
kelius, taipgi labai svarbu ko
kiose sąlygose jis yrą deda
mas. Kas, žinoma, priklauso 
nuo gamintojo, kurio dirbtuvė 
turi būti moderniška, gerais, 
įrankiais aprūpinta, ir ‘ pats,

• UGONJNES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai ilimami S1 9.(111

vaidams--------- ——T I ri. V1**
PalĮgB ligoni- $45-00
Akušerija na- J f K*AO

Medikais egzami- $4aAA 
nacija .... .....- ■ “V

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
19Q0 So. Kedzie Avė.

• MEZGIMO DIRBTU 
VES—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STRĮ3ET 
Sveterių krautuvė atdąra kasdieną- 

ir vakarais ir sekmadieniais.
Telefonas Victory 8486

Atydos Namų 
Savininkams

į tų parkų žemė yra suvežta iš 
kitur. Galite tad suprasti, kiek 
čia reikėjo neįmanomai daug 
darbo pridėti.

Parkų prižiūri pusėtinas bu 
rys darbininkų. Čia yra įreng
ti savbtiški vėjo mhlunai, kurie 
pompubja ' ‘ Vand’ėnį. ’ ’ 'v Kadangi 
miestas yra prie juros, tąi vė* 
5 o niekada netrūksta.

Du įpilžiniški tiltai
• Tarp San Francisco ir Oak- 

land miestų, skersai įlankos, 
yra statomi du milžiniški tiltai 
Vienas jų ątsieįs 33 milijonus 
dolerių, o kitas — 77 milijonus. 
Šių metų spalio mėnesio vįepas

Mes turime pinigų ųž 
nuošimčių dėl rinktinų pąsko- 
lų. Sikolinąme ąnt 10 ni^1! b* 
numokėjimų per pirmus du* ii 
pusę metus. 7

Taipgi duodam paskolas aut 
5. metų be numokėjimų. Dėl 
greito ir užtikrinto pątarnavi 
mo matykite

Z. S.
6816' So.
Telefonas

41/2

tuojaus: 
Mickevice, 
Western Avė. 
Hemlock 0800

(Apsk.)

Palikę nuo rug- 
piučio!

——•■'•i —~~r . ■-

Gerų valgių svarba!
i Tfrn-------------- ■ .

Vienas iš pačių svarbiausių 
dalykų gerai, sveikatai užlai
kyti yra maistus, Šviežus Otfas, 
mankšta ir poilsis, ištikro, ir
gi reikalingi dalykai. Bet mai
stas ir kaip mes jį valgome 
kontroliuoja sveikatų.

Tų svarbų suprasdamos šei
mininkės vi*,ai natūraliai rū
pinasi turimu maistu namuo
se taipgi, ruošiant valgiam^. 
Taip daroma kada maistas 
namuose, Bet iš Uųr jis pa
reina? Kaip jis padarytas? 
Kaip jią užlaikomas transpor
to laikų ir kaip jis prižiurir 
mas sandėliuose ir krautuvė
se, vis tai gal dar svarbesni 
dalykai.

, ................. ■

Shady Tree Grove
Daržo Savininkai Rengia

Sekmadienį, 
RUGSĖJO-SEPT, 20, 1936 
Pradžia 1 vai. ’ po pietų. 
SHADY TREE GROVE 

88 ir Archer Road, Willow 
Springs, I III. ,

(Skersai O h Henry Park.)
' Širdingai kviečiu yisus drąugus ir 

pažystamus atsilankyti. Bus gera 
muzika ir užkandžiai veltui.

Kviečia Savininkas
f JUQ?AS SPAITIS.

Siunčiam Oelen /Telegramų į VIbm 
ftaRaiąio Daliu

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams .
So. Halstęd St

Tel. BOUlevąrd 7314

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Siame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pąrdavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą Ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 3Į-st Street 
■ Victorv 1696

^2 Sfc.Long
TKL. BEPUBLIC Z u .

Pocąhontas Mine Run Screened 
5. tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

•BARZDASKUČIAI
BARBĘR SKOPS

J. GRIšKĖNAS RARRER SBOF 
Gražiai kerpa pląųkus, 

3218 So, WaUace Street

• DEKORATORIAI
PAĮNTING and DECORĄTING

Ą. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tek Avenue 5411

• PAVEIKSLAI— 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
FHOTOGRAFAS

429 West 63rd Streęl 
Jaunavedžiams dupda $5-00 gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

• KAILIAI—FUR
FŪRRIER ■<

Daromę pagal orderį, valome,1 gĮa 
zuojame, pamušus perdėdame ir 

taisome. ■
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlock 7534 

CHICAGO, ILL.

• Wholesale — Mėsa 
■ Pardavėjai-Distr.
WH OLE SALE MEAT DISTRIBUTOR 
šviežia ir Rųkyta Mėsa, geriausios 
rųšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dęžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų.

Joe Walteraitis, 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—TeL Virginia 1899
- ' i ii........

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tąilor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus patąįsyU. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu

Rugpiučio fur kautų išpardavimas 
tąi prekybos pažiba, o šiaip metais 
tatai kur kas didesnė. Viena iš pa
čių pasekmingiausių tai ta, kurią 
perstatų Mąrk’s Credit Stores. Šiais 
metais Mr. Mark’s įveda naujieną— 
jo “Dešimtukąs-Dienojci*’ planas, kas 
reiškia gauti kautą įmokėjus kokią 
galimą suųią pinigų ir kitą mokan
tis dienoje po dešimts centų. IŠPAR
DAVIMAS IR DEŠIMTUKAS-DIE- 
NOJE pląnąs tebeveikia! Puikus 
Northern Seal (dažytas coney) kau
tas, kaip paveiksle, aukojamą ųž tįK 
$48—pasirinkimas iš princess, fittėd 
ar swagger modelių. Mark’s KETU
RIOS KRAUTUVĖS pilnos stako, 
kur galima pasirinkti—6409 S. Hal- 
sted, 4736 So. Ashland, 3356 West 
26th St. ir 481" East 47th Street.

A I
KONSTANTINAS YURE- 

VICZE •
Persiskyrė sy šiuo pasauliu 

Rugsėjo 16 d. 9:00 vai. ryto, 
1936 m., sulaukęs 62 m. amž., 
gyveno 26 inetus po adresu^ 
3936 Druinmopd st., Ind. Har- 
bbr, Ind. Velionis'gimęs Lietu
voje, Plungės mieste, LŪkenų 
kaime. Amerikoj išgyveno -31. 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kotrįną, po- tėvais 
Skulskaitę, 3 sūnūs Adomą, 
marčią Wandą, Pranciškų, 
marčią Eližabeth ir Viktorą. 2 
dukteris Stanislavą, žentą Ar- 
thur, ir Konstanciją, žentą 
Charles. 3 anukus įr gimines, 
o Lietuvoje, seserį Oną Petru- 
tienę ir gimines.

Priklausė prie Susiv. Rymo 
Katalikų Amerikoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje, 8801 Main St., Ind. 
Harbor, Įyd. į Laidptuv.ės įvyks 
šeštadienį, Rugsėjo Į9 d., 8,<3Q. 
vai. ryto - iš koplyčios į šv. 
Pranciškaus,' ind. Harbor, Ind., 
parap. bažnyčią, kurioje ątsi- 
bus gedulingos pamaldos' už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Karimiepo kapi? 
nes.

Visi A. A. Konstantino Yu-. 
revicze giminės, draugai, ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse,., ir 
suteiktį jam paskutini patar-\ 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, siinai, dukterys, yiar? a 

čios, žentai ir giminės.
Patarnąyją. įąįd. dir. Proszecki<

.... ___ ..J-RV '■. MMiV.'l' y u • ■•■«!■■■.»■ 1 ■ ■ 1. ■ 1 »■
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E
 JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS U
REPHblic 8340

EVA LaVERGNE MIKUTIS 
po tėvais Shim'kus

Persiskyrė sų šiuo pąsauliu 
Rugsėjo 16 dieną, 12:45 vai, 
ryto, 1936 m., sulaukus 21 me
tų amžiaus, gimus Cicero, III.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Louis, motiną Bessie, tė
vą Matt, uęšvį ir 
Louis ir Kazimierą 
švogerką Josephine 
dėdes, 'tetas ir dąug 
minių.

Kūnas pašarvotas 
6950 Sp. Oakley Avė,

Laidotuvės įvyks
Rugsėjo 19 dieną, 8:Q0 vai, ry
to iš nąmų bus ątlydęta į 
Gftn. Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
Sielą, p įš teų bys nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Evą LaVįargne 
Mikutis giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čiąmi dalyvauti ląidptuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą įr atsisveikinimą.

Nubudę liekame, -
Vyras, tėvas, uošviai, švoger- 

ką ir gimines.
Patarnauja laldrair. S. P. Ma
žeiką, tęl. Yąrds 1138.

Uošvienę 
Mikutis, 
Mikutis, 
kitų ffi-
rąndasį

Subatoj,

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A.
LOUIS BOUFFARP

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
19 dieną Rugsėjo mėn., 1935 
m., po baisių kančių, sužeistas 
dirbtuvėje.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną- Oną, po tėvais Jasio- 
niutę iš Daugų parapijos, Vil
niaus red., sūnų Clarence, du
kterį Mrs. Paul Zimmerman, 
dvi podukras Ievą ir Marijoną 
Ambroziutes, keturias seseris, 
keturius dėdes, tetą Kanadoje 
ir daug giminių.

Liųdnąi atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios St. Theo- 
dore bažnyčioje, 19-tą d. Rug
sėjo, 1936 m., 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti Į pamaldas, o paskui ir 
į namus po.nr. 6411 So. Jus
tine St. Mes Tave musų bran
gusis vyre ir tėveli niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes apk- 
sčiąus ar vėliaus pas Tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka:
Moteris, sūnūs, duktė, poduk
ros, seserys, dėdes ir giminės.

QERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i ta* 
krautuvę*, kurio* skelbiasi 
Naujienose.

Pete’s Place
pranešu visiems draugams ir lie

tuviams, kad atidariau, naują taver
ną, kur randasi geros rųŽies degtinė, 
vynas, Schlitz alų*, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgių* kasdien.me pirmos rūšies valgius 
Penktadieniais žuvis dykai.

7427 SO. WESTERN AVfiNUE 
TeL Frospęci 8176. (

.......... -'.i .... . nmii'niBi j .......... ..

Jos. Jacikas Tayern
Pranešu visiem* draugams ir pažįj*' 
taniems, kad esu Tavern biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muziką šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i rųpsų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewqod 2792 

6556 So. State St. 
kampas North Wesį 06 St.

........ . .. ■ 1 t-r- "r.-* u*1 «

Three Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinu, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė 

MARCELLA VALENTAS
3?45 W. 63rd St. Hemlock 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarui. - Sa
vininkai—

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tel. CĄNAL 75??.
,,,   ,u,   11 ■' .1 ; '

Garsinkites “N-nose



CLASSIFIED ADS

Wabash Employment, 14th

koms šiandię

priimti ir pama

sau

kitas nusi

Jie yra DVIGUBAI ŠVIEŽUS

Jie yra DVIGUBAI UŽTIKRINTI
ekonomiškai

senyvas žmogus

© P. Lorlllard Co.. Ino.

Išlaukine Eile
Cellophane atsi

daro iš Apačios

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos. 

1728 S. Halsted Stų Canal 9345.

$5.75 
6.00 
4.75

bleties 
pagei-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finan sai-Paskolos

MERGINA bendram namų darbui, 
patyrimas reikalinga referencas, na
kvoti, $8. Ardmore 3302.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

Real Eštate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUODA 4 kambarių rakan
dus ir siuvamą mašiną. 5707 West 
64th Place.

Help Wanted-—Malė 
Darbininkų Reikia

PARDUOSIU 2 fletų namą. Nau
jai išdekoruotas namas. Gerame sto
vyje. Savininką matysite 6101 South 
State Street.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Tai vienur, tai kitur

Dante mokykla suaugusiems, 
840 So. DesplaineS street, tei
kia pamokas ateiviams vyratns 
ir moterims. Teikiama .'veltui 
pamokos anglų kalbos, rašto ir 
skaitymo. Be to, kasdien yra

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farmos. Kreipkitės. 2436 West 59th 
Street.

jau baigiasi, 
gamta gražiai

PARSIDUODA užkandžių ir gėri
mų vieta prie dirbtuvių, geras biz
nis išdirbtas, renda pigi, keturi kam
bariai pagyvenimui— priežastį pa
tirsite ant vietos. Savininką galite 
matyti visą dieną. 2408 West 16th 
Street.

MERGINA bendram namų darbui 
nrižiurėti vaiką, virti. Savas kam
barys, $6—$8. Tel. Saginaw 1138.

muzika nutyla

ne. (Įsteigta 1760) 
New York City

Rimkaus balsas 
atsisveikinimo žo

P. LORRILARD COMPANY,
119 West 40th Street . .

Išvidine Eile 
Cellophane atsi

daro iš Viršaus

eisėjas Edward 
B. Casey

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance . 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

REIKALINGA mergina patyrusi 
Cashier. Taipgi reikalingas vaikinas 
patyręs grosernės biznyje.

3631 So. Halsted St.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokumentus 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

PARDUOS arba mainys dėl mo
ters mirties—namą taverną. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Atsišaukite. 
4559 So. Wallace St. D. Shidlaus- 
kaš.

prataria vienas 
oro

BARGENAS
2 LUBŲ MEDINIS bizniavas na

mas su tavern. Lietuvių apgyventa. 
Labai pigiai. 4742 South Honore St.

VEITERKA, — turi būti patyru
si. Segal’s Sandwich Shop, 12 E 
26th St., Calumet 7Č58.

2 EILES “CELLOPHANE”
- *'-• • • * • '

palaiko juos Dirbtuvės šviežume!

ĮMOKfiT $500
Nupirksi 5 kambarių namą. Visi 

vėliausios mados įtaisymai, aukštas 
beiąmontas. Kaiha $2850. Vertas 
$4800. Randasi gražiausioj vietoj. 
Chicago Lawn apielinkej. Netoli 59 
St. ir fcedzie Avė. Telefonuokite: 
Grovehill 0306.

JAUNA MERGINA pagelbėti na 
mų ruošoj —- be virimo, nėra skal 
bimo. Savas kambarys. Gera mo 
kestis. Juniper 8797.

Palydė jom Draugą, 
Atsisveikinom.

Karštas saiAėtos vasaros j? po
pietis.
lietuvių grintelese dideliam Chi- 
cagos mieste, toli, toli nuo gim
tosios vietos Lietuvoj eina koks 
tai prisirengimas, koks tai sku 
bėjimas. Dar iš tolesniųjų apie- 
linkes miestelių jau jo draugai 
skubinasi linkui Chicagos. Jie 
važiuoja tarti paskutini sudiev 
savo geram draugui, savo ge
ram prieteliui, savo kaimynui— 
Juozui Čeponiui...

Pirma valanda po pietų. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių ren
kasi prie koplyčios. Vieni eina 
vidun prie velionio karsto, pa
stovi, pažiūri 
kitam liūdnų mintį, eina 
pusėn. Beveik visas vietas ko- 
plyčidj laiko užėmusios mote
rys, nežiūrint į tai, kad karštis 
vos pakenčiamas.

Koplyčia, kurioj velionis gU- 
li, gražiai išpuošta. Dailiam šė
mam karste jis ramiai ilsisi: 
Aplink karstų dideli, balty fe 
raudonų gėlių vainikai laiko ap
supę jį. Vainikus .‘atsiuntė or
ganizacijoj giminės, naujienie- 
čiai ir, artimieji draugai. Tai 
išraiška pagarbos, simpatijos, 
draugiškumo, žmoniškumo. Kuo 
gi kitu taip gražiai atsilyginsi, 
pareikši širdingos pagarbos? 
Gėlės nekalba, bet jos daug 
pasako...

Vis daugiau ir daugiau žmo
nių renkasi. Koplyčioj darosi 
ankšta; didelė minia stovi prie 
koplyčios durų. Visi jau pri
sirengę palydėti draugų pasku- 
tinėn kelionėn.

Koplyčioje pasidaro tyla. Prie 
karsto pasirodo vienas velionio 
artimiausiųjų draugų, K. Au- 
gustinavičius. Prataria į susi 
rinkusius sakydamas, kad vejio7 
nis mėgo muzikų ir dainas, tad 
muzika ir dainomis ir atsisvei
kinsime su juo. Gailiai suvir
pa smuiko stygos ir liūdnai su-

Pamokos ateiviams 
veltui Dante 

mokykloj
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Brighton Parke parsiduoda labai 
pigiai arba mainys ant namo, loto 
ar į ką jus turite. Visi vėliausios 
mados įtaisymai, refrigeratorius, 
aisbaksis. 5 kambarių pajrvvenimas 
pigi renda, geras lysas. Tel, Grovę- 
hill 0306. ‘

PIRMŲ MORGIC1Ų PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 * 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO. 

203 So. Dearbom St. 
kambarys 1001 

Tel. Wabash 4737.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA ligoninės tacos 
merginos, prieškambarinės $35.00 
kartibarys ir užlaikymas, virtuvės 
pagelbininkės $12.00, veiterkų die
nomis ar naktimis $10.00, fontano 
merginos $15.00, tavernui veiterkos 
$8.00 gėri tipai. .Taipgi ir vyrams 
darbai 
floor, 20 East Jackson,

TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JrdL liLbKUl **
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai į juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą. '

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Morning Star Kliubas rengia 
draugiškų, , išyąžiavimų-piknikų 
sekmadienį, rugsėjo 20 dienų, 
Jefferson giriose priprastoj 
vietoj. .

Bus avino kapimas, taipjau 
rengimo komisija ruošiasi sve
čius tinkamai 
vaišinti.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—5 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

Maisto produktų bargenai dvi 
dienas, rugsėjo 12 ir 19 d.
Kiekvienų penktadienį ir 

šeštadienį, taupios šeimininkės 
pirkdamos sau maisto pro
duktus Universal Food krauju 
vėse, sutaupo pinigų. šios 
krautuvės, turėdamos ’ nuosa
vų sandėlį, gauna įvairius ta
voms pigiai!, užtai ir savo 
kęstumeriams parduoda pi
giau.
..Šios dienos Naujienose, kaip
■V - J/' . ... L ••

BUNGALOWS, APARTMENTŲ 
BUDINKAI, KRAUTUVĖS ir lotai, 
visose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Įsakyta paaukuoti, $1500 ir 
virš, kai kuriuos mainys, farmos 
pardavimui, .visur. Didi proga.

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 South Dearborn Street 

Tel. WABash 4737,

Morning. Star Kliub išvažia 
: < vintas.

“Chicagos didžiausi parodi
ja, tai, taip vadinamas, mote
rų teismas,”

Taip pasakė municipalis tei
sėjas Edward B. Casey Chica
gos moterų kliubui šių savai
tę, kur jis prie užkandos buvo 
paprašytas pakalbėti jo rinki
mų kampanijos proga. Jis yra 
Republikonų nominuojamas 
teismo vyriausiu teisėju.

“Dabartinis vyriausia teisė
jas įkūrė moterų teismų tam, 
kad pašalinti senų j į doros tei
smų, kuris buvo iš daugelio 
atžvilgių kritikuojamas, “sakė 
Teisėjas Casey susirinkusioms 
moterims, “bet senasis doros 
teismas buvo dangus lyginant 
su dabartine kenksmingų j a 
sistema,

“Įsivaizduokite, jei galite, 
kasdieninę šio teismo scenų: 
Įsivaizduokite moterų tas ei
les, kuriose randasi ir daug 
motinų su savo vaikais. Tos 
motinos negali palikti 
vaikus namuose, nesant kam 
jų prižiūrėti, nes visi suaugu
sieji yra išėję į darbų. Kai mo
tina eina tai ir vaikai su ja. 
Šiandien, ji susibarusi su kai
mynu, kurs jų apskundė užtai 
kad ji vėlai naktyj radio už
sisuko — ji areštuota.

“99 iš šimto atsitikimų teisė
jas perspės moterį būti atsar
gesniam su kita pasielgs ne 
tiek jau švelniai, paragins vie
na kitai pasiduoti rankas ir 
užmiršti menkus nesusiprati
mus. J

“Tačiau vietoj to, kad mote
ris kreiptųsi į artimiausių po
licijos stotį, ji eis su savo vai
kais į vidumiesčio specialų 
skyrių, prie 11-os ir State gat
vių, kur ji pralauks gal tris 
ar keturias valandas iki jos 
eilė prieis.
kuo ten sėdi? O gi vienoje

“O dabar pažiūrėkime su 
pusėje sėdi vienas . areštuotas 
už departamentinės krautuvės 
plėšimų. Kitoj 
kaltelis. Ir, čia tokioj aplinku
moje sėdi ir jos vaikai, o kas 
svarbiausiai, kad čia gali būti 
ir doros stokuoj ančių moterų. 
Gali būti ir biauria liga ser
gančių. Ir tatai .yra skaitoma 
didžiųja sistema, kokių dabar
tinis vyriausias teisėjas yra 
sukūręs, tikslu pašalinti doros 
teismų, kur, nebuvo verčia
mos doros moters sėdėti kar
tu su nusikaltusiomis ir blogo 
budo moterimis. Dabar, klau
sių, ar mes norime tokio mu- 
nicipalio teismo, kurs tarnau
tų ir mažiems jų reikalams? 
Ar mes palaikysime tokių iš 
laidingų sistemų, kokia pada
rė teismų ne tik nepasiturin
tiems neprieinamu, bet ir pa
siturintiems negalima tiesos 
gauti?

“Aš sakau, tų patį sako ir 
Chicagos teisininkai, kad jie 
balsuos su tikslu atstatyti tei
smų tiems tikslams, kokiems 
jis yra sukurtas. Tada, mes 
tikrai turėsime vargo žmogaus 
teismų Chicagoje. Tada galė
sime7 ir mažų bilų teismų su
silaukti greitai, 
ir patogiai?’

(Skelbimas)

mų, jo būdų, gyvenimo sunkė- fijos, istorijos, mokama gra 
nybes ir kovas bei nuveiktus [matikes, matematikos, piliety 
darbus. Jų kalbas vėl liūdnais 
muzikos ir dainoš tonais mar
gina p-lė čepukaitė, p-nia, Za- 
bukienė, p. St. Rimkus ir jo pa 
gelbininkai.

Karstas prinešama prie dUo- 
bes. Karstas lėtai . pradeda 
slinkti vis gilyn ir gilyn į duo
be, lydimas p. Rimkaus liūdnos 
dainos ir triubų garsų...

Palaidoję Juozų Čeponį, pa
lydovai povai skirstosi namo... 
Vieni galbūt jį greičiau užmirš, 
o kiti gal jį niekad negalės už
miršti..;

Universal Food Stores skelbi
mas.

Patartina šeimininkėms per
žiūrėti maisto -produktų , kai
nas ir sulyginti, .su kitų krau
tuvių kainomis.( Pamatysit, kad 
Universal Food ^krautuvėse to
kius pat muistei (.produktus ga
li gauti pigiau. Q tavpraį yi$i 
yra švieži t jr, ,ge$.o Taigi vi
suomet y ertą, pirkti ten, kur 
galima sutaupyti pinigų.

—Komercijos Žvalgas.

• Skamba atsisveikinimo dainelė. 
‘ Išpildo p-nia Zabukienė ir p-lė

V. čėpu’kaitė. Po to perstato 
mas p. S. Rimkus, dainininkas, 
ir du jam pagelbininkai su dū
domis. Tartum trimytas, duo
damas kokį tai keistų šiurpų 
ženklų, sugroja ir liūdnai su
skamba St. 
skleisdamas 
džius.

Dainos ir
Gėlių vainikai nešami. Sujuda 
ir karstas. Išsirikiuoja karsto 
nešėjai. Pirma jų ^stoja arti
miausi Velionio draugai—garbės 
palydovai. Laidotuvių rikiuotė 
Išeina gatvėn. Neužilgo sujuda 
mašinos. Apsuka aplink kele
tu blo^ų ir dar kartų pravažiuo 
ja pro koplyčių, pasuką kapi
nių link. Ilgiausia automobilių' 
eilė povai vingiuoja į paskutinę 
vietų—Lietuvių' * Tautiškas ka
pinės. ’ /'.

Pakeliu-į kapines užeina 
žas būrelis lietaus, kuris 
dengia skaisčiai šviečiantį 
lės Veidų. Debesėlis praeina... 
šiai jau ir kapinės. Automobi
liai vos krutėdami vienas po 
kito slenka į kapines.

Automobilis su karstu apsu
ka ratų, atvažiuoja visai netoli 
kapinių vartų ir sustoja, čia ir 
bus laidojamas Juozas Čeponis. 
Bus laidojamas šalia savo pus
brolio, kurio laidotuvėmis jis 
pats rūpinosi kiek metų atgal. 
Vieta nepaprastai graži. Visur 
žolelė, krūmokšliai sužėlę, laibi 
aukšti medeliai vėjo pučiami siu 
buoja.

Karsto nešėjai ir garbes pa 
lydovai vėl susirikiuoja ir lėta 
eisena žengia linkui duobės. 
Prasideda paskutinė programo 
dalis. p

Kalba iš eiles pp. Ambrose 
Dr. Montvidaš, adv. Kl. Jurge 
lionis ir P. Grigaitis. Jie trum 
pai atpasakoja velionio gyveni duodamos pamokos iš geogra

Nors vasara 
bet po lietaus 
atsigavo, tai bus maloni pro- 

Iga dar kartų šį sezonų drau
giškoj nuotaikoj susirinkti ža
liuojančiose lankose ir pralei
sti dienų.

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į šį parengimų ir 
kartu, su Morning Star kliiir 
bo nariais pasilinksminti.

bes, Virimo, Siuvimo ir meka- 
niško braižymo.

Asmenys, kurie pabaigia čia 
ąštuonių skyrių kursų, gauna 
diplomas. Su šiomis diplomomis 
jie gali įstoti į bet kurių stan
dartinę pripažinta augštesniųjų 
mokyklų.

Klasės prasideda 9 valandų 
ryto ir užsidaro 2:30 valandų 
popiet kiekvienų dienų per sa
vaitę. Jo^ tęsiasi visų mokslo 
sezonų, nuo rdgsėjo menesio 
iki birželid.

Priimami ir kviečiami lanky
ti pamokas ir tokie asmenys, 
kurie nori pašvęsti tnokymuisi 
tik dalį laiko, būtent vienų ki- 
tųvaląndų'dienoj.

čia teikiama., ptogbs ne tik 
svetimtaučiams! bet ir suaugu
siems amerikonams, kurie ne
turėjo galimybės įgyti pagrin
dinį aitklėjimųijįSrthiąu.

Užsiregistruok 11 šioms pamo-

Už Savo Cigaretų Pinigus!
. JIE YRA LABIAU-SU ŠVELNINTI.. .su maloniu rin-

lio lira I ARI Alladl^VEI MINTI ktinio DERLIAUS tabako skoniu ir kvapu ... tai skir- lllv y I d LMDIMU UUvvkLilllV I I ringas namų augintų ir importuotų tabako lapų.A ‘
t . JIE YRA D VIGUBAI ŠVIEŽUS'... Kiekvienas pakelis

yra suvyniotas į 2 eiles aukščiausios rųšies,. neper
merkiamo Cellophane... tai įrodymas prieš drėgmę, 
sausrų ir dulkes.
JIE YRA DVIGUBAI UŽTIKRINTI. Išrūkyk pusę pa
kelio “Labiau-Sušvelnintų” Old Golds ... Jei tada ne
busi daugiau negu patenkintas,; prisiųsk mums liku
sius 10 cigaretų 30 dienų laike nuo šios dienos, o mes 
grųžinsime dvigubai pakelio vertę, plūs pašto išlaidas.

Furnished Rooms
INTELIGENTIŠKA moteris siūlo 

kambarį rendon, Šviesus, patogus, 
galima ir su valgiu. Nebrangiai.

1400 N. Hoyne Avė. 2 lubos.
Tel. Hermitage 0815.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia *

darbui, 
Leland

Musical Instruments
______ Muzikos^^Instrumentai______

PARDAVIMUI parior grand pia
nas. Geros išdirbystes. išrodo ir 
groja kaip naujas. Parduosiu leng
vais išmokėjimais. Šaukite telefonu 
Republic 2266.

Business Chances
Pardavithui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas arba iš 
renduosiu su visais fikčeriais.

5204 Wentworth Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State Si. CALumet 5269.

COAL
_________ Anglys_________
ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLYS TIESIOG IŠ 

KASYKLŲ VARTOTOJAMS 
Mine Run ........ .... . ......

Lump or Egg .................
Screenings ........................

4 tonai minimum 
Pašaukite Kasyklų Agentą 

Telefonas KEDZIE 3882

personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU merginos ar našlės dėl 
apsivedimo. Turiu 8 metų mergaitę, 
turiu namą ir pastovų darbą. Atsi
šaukite laišku 1739 So. Halsted St. 
Box 516.

REIKALINGAS 
ant farmos. Darbas ant visados. 

| Kreipkitės 7157 So. Lincoln Avė
PILIETYBES PAMOKOS PRASIDĖS 

Ketvirtadienį, Rugsėjo 24, 1936, 
7:30 valandą vakaro.

Kreipkitės prie 
JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800 '

MERGINA lengvam namų 
be virimo. Schoenfeld, 3741 
Keystone 6498.

• ’ ' i;


